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ROZ DZ IA IV.

Handel.

32. Co si dziao z produkcj- rolnictwa, które dozna-

wao takiej troskliwoci, takiej czci niemal bawochwalczej u na-

rodu szlacheckiego?

Po zaspokojeniu potrzeb wasnych musiaa by spieni-

on albo w miastach krajowych, albo za granic.

Dawniej, dopóki wród narodu polskiego nie wygrodzia

si szlachta potnymi przywilejami, dopóki si nie zalepia

swoj idyll wieniacz, ycie narodowe rozwijao si wedle

praw natury na podobiestwo innych narodów. W XIV udeku

synie z bogactw kupiec krakowski Wierzynek; w XV wieku

Jan Slepkogil i dwóch innych kupców wyprawiaj z Kra-

kowa adunek wosku, miedzi, oowiu, wyrobów lnianych

i wenianych, tudzie skórek wgierskich a do Briigge (r. 1402),

kupiec Morsztyn handluje na wasnych okrtach z Antwerpi

i Hiszpani; w XVI wieku Bonerowie krakowscy s bankie-

rami królów i administratorami salin wielickich, a nawet arcy-

biskup gnienieski, Mikoaj Kurowski wysya (1402— 1411)

okrty, naadowane zboem i misiwem do Flandryi.

I rzd nie jest obojtnym na sprawy handlowe. Wady-
saw Jagieo w Nieszawie 1424, a Wadysaw Warneczyk

Wewntrzne dzieje Polski Korzona.— T. II. 1



w Brzeciu Kujawskim 1436. zawierajc traktaty z zakonem

Krzyackim, waruj dla Polaków wolno eglugi „na wa-

snych, wielkich lub maych okrtach" za morze. *) Kazimierz

Jagieloczyk w roku 1449. zawierajc traktat z sutanem tu-

reckim Muradem II, nie przepomnial te o handlu czarno-

morskim, z portów bowiem Bialogrodu (Akermanu) i Kaczy-

beju szo zboe polskie a na wysp Cypr.

Nie jest win rzdu polskiego upadek handlu na morzu

Czarnem. Po zdobyciu Konstantynopola w r. 1455 Wene-

cya i Genua, pastwa specyalnie handlowe, nie zdoay obro-

ni przed strasznymi Turkami ani swych osad czarnomorskich,

ani swych posiadoci na Archipelagu. Zamknicie Bosforu

i Dardanelów, barbarzystwo i fanatyzm Osmanlisów na du-

go zatamoway wszelk dziaalno handlow ludów chrze-

ciaskich, zniszczyy owoc ich dotychczasowej pracy, tchn-

y martwot na cay obszar wód wschodnich. Poddanie si

hordy Krymskiej sutanom byo klsk ostateczn dla pou-

dniowych granic ksztatujcej sie Rzpltej Polskiej. Odtd za-

czynaj si harce tatarskie, wojny tureckie, które zjednay

szlachcie polskiej wielk wobec Europy zasug i saw, lecz

nie doprowadziy do zupenego i korzystnego tryumfu. Wpraw-

dzie Sobieski zada cios fatalny i stanowczy potdze Turcyi,.

ale szlachta polska tracia ju z oczu posannictwo swoje

i wkrótce, porzuciwszy szabl rycersk dla lemiesza, prze-

istoczya si na oligarchiczne ziemiastwo. Podole wic.

Ukraina, znaczna cz Woynia nie miay adnej wielkiej

drogi handlowej do zbywania nadmiaru swojej bogatej pro-

dukcji i marnoway swój plon rolniczy, doznajc niedostatku

pienidzy wród niezmiernej obfitoci podów natury.

Tern wikszego znaczenia nabywa dla Polski Batyk

—

jedyne morze, które j mogo czy ze wiatem dalekim.

Szczciem odzyskaa ona wanie w XV wieku cz Po-

*) „Et trans mar in navibus magnis sive panris (Vol. Leg. I, fol.

87); in navibus propriis navigarc ultra mar a funthomczol... sint liberi

(VoL Leg. I, fol. 134).



morza, przez Krzyaków niegdy zabran, i wcielia do

Rzpltej tak zwane Prusy Królewskie z obu ujciami Wisy
( 1466). Bya to najchlubniejsza, bodaj niepraktykowana dotd
w historyi aneksya, bo na dobrowolne danie i przewanie za-

sobami miast zniemczonych dokonana. Ogromne ofiary pono-

si Gdask, gdy utrzymywa po 15,000 zacinego onierza

i wyda na 13-letni wojn 700.000 marek srebra, ale te
kosztowne otrzyma od Kazimierza Jagieloczyka przywileje

pod d. 6 marca 1454 r. (P r i v i 1 e g i u m Casimirianu m):

nie tylko najszersz autonomi wewntrzn, nie tylko sza-

cowne swobody handlowe, ale te prawo utrzymywania for-

tec}', prawo zamykania i otwierania portu wilanego (nie mor-

skiego), prawo zawierania przymierz}' z pastwami obcemi,

przyjmowania i wyprawiania poselstw etc. Ze stanowiska dzi-

siejszych zasad polityki i prawa pastwowego dziwnie wy-

glda przywilej taki, tworzcy przy ujciu gównej rzeki ko-

ronnej rzeczpospolit kupieck zbrojn i prawie niezawis.

Tymczasem szlachcic pruski z XVII wieku zapewnia, e nigdy

przodkowie nie utyskiwali na przywilej Kazimierzowy: „chyba

e prostacy byli wielcy, którzyby nie wiedzieli, co si w wie-
cie dzieje, to za nie tylko mówi, ale i pomyle i g n o m i-

n i o s u m et probrosum by byo" . *) I my te nie

miemy nic zego mówi, ani pomyle o akcie, który zjedna

Polsce miasta niemieckie i ca nader szacown prowincye.

który przez lat 340 byl wicie dochowany i uszanowany

przez wszystkich królów i przez wszystkie sejmy polskie, za

który Gdaszczanie wypacali si wiernoci Rzeczypospolitej

w dobrej i zej doli a do ostatnich rozbiorów. Prawda, e
cignli wielkie zyski z Polski, ale dlaczegóby mieli szuka

*) List szlachcica pruskiego do obywatela Wielkiego Xistwa
Litewskiego dany (druk bez daty, lecz, wnioskujc z treci, okoo r. 1640

wydany) karta B, strona odwrotna. Odzyway si czasem róne skargi na

Gdaszczan, zbijano je np. w broszurze: „Myli rzetelne nad narzekaniem

Polaków, tyczcym si mniemanego „monopolium"', czyli samokupstwa m.

Gdaska, z niemieckiego przetumaczone 1774."



strat, trudnic si handlem! Korzystn bya dla nich opieka

polska, np. w r. 1596, gdy Elbieta, królowa angielska, wy-

pdzajc osad Hanzeatyck z pastwa swojego, jedyny wy-

jtek zrobia dla poddanych króla polskiego: ale wszelkie zjedno-

czenie trwale polega wanie na spólnoci i zgodnoci interesów.

„Wic jeli si dobrze z nas maj Gdaszczanie i e per

c o m m e r c i a nasze (handel z nami) bogaciej. toby wy-

rodnymi byli baznami, eby mieli o odmianie w Pana prze-

mvliwa" — mówi powoany tene szlachcic pruski. I mówi

prawd, bo w istocie nigdy, o ile nam wiadomo, Gdask nie

okaza dnoci separatystycznych, nigdy si nie chcia od

Polski oderwa. Nie tu jest miejsce roztrzsa w szczegóach:

czy szkodliwem i o ile szkodliwem dla Polski byo zagarni-

cie przez Gdaszczan caego niemal spawu wilanego? Nie

miemy podnie najwaniejszego przeciwko nim zarzutu, e
przeszkadzali tworzeniu si floty królewskiej za Zygmunta

Augusta i Wadysawa IV, bo nie jestemy przekonani o dba-

oci i wytrwaoci rzdu polskiego w sprawie, która wyma-

gaa rozwinicia znacznej energii, a miaa przeciwko sobie

Duczyków i Szwedów. Nie miemy te oskara Gdaszczan

o polityk egoistyczn handlarsk, bo najprzód jest ona w ich

pooeniu naturaln, a potem bya moe konieczn, eby nie

dopuci do takiego upadku, do jakiego doszy za spraw

szlachty wszystkie inne miasta Polski w czasie bezrzdu.

Wierzymy nadto, e szlachta w wybornych zostawaa z kup-

cami gdaskimi stosunkach, e akom bya na ich hojny

kredyt, e „tak koronni jako i litewscy obywatele zwykli

upatrowa rzeki, któremiby, cho te i okry, do Gdaska
popyn mogli, a Królewiec i Ryg mijaj zdaleka — to si

dzieje ldem".

Dla mudzi i Inflant Ryga musiaa by portem gównym
i jedynym z warunków pooenia geograficznego, ale mie-

szkacy nadniemescy nie koniecznie potrzebowali Królewca,

kupcy bowiem zagraniczni utrzymywali swoje kantory w gbi
Litwy. np. w Kownie, Wilkomierzu, a nawet w starostwie

Pogowskiern, gdzie przy niewielkim porcie, przy rzece Swi-



tej (tak) znajdowao si miasteczko, przez kilkanacie familij

angielskich osiade (zapewne Poga).

Stosunki z Wgrami, miastami wewntrznemi Rzeszy

Niemieckiej i Moskw odbyway si za porednictwem dróg

ldowych, zawsze trudniejszych do przebycia i kosztowniej-

szych ni wodne. S to pomniejsze, niby uboczne strumie-

nie bogactwa narodowego; gównem jego korytem zawsze

bya Wisa, a gównym zbiornikiem i regulatorem od XV wie-

ku Gdask. Xa cyfrach te jego przywozu najlepiej odbija

si wzrost i upadek zamonoci w Polsce.

W pierwszej poowie XVI wieku podobno z Korony do

Gdaska „nie przychodzio nad 10,000 asztów zboa i dla-

tego te peno wtenczas w Polsce bywao pusty;" w sto lat

póniej, w pierwszej poowie XVII wieku, zwyky spaw wy-

nosi okoo 100.000 asztów, tak, e „teraz ma nie jeden

50.000 zt. intraty z tej majtnoci, z której przodkowie jego

i 5.000 zlt. nie miewali." Maximum wywozu zboowego

z Gdaska, 128.790 asztów, dosiga dawna Rzeczpospolita

w ostatnim roku swej wielkoci, w pamitnym 1648 *). We
trzydzieci par lat póniej pewien senator **) wspomina

o tych czasach ju z alem: „Niech sobie przypomn ci,

którzy pamitaj tern pora Wadysawa IV... jaka bya w Pol-

sce affluentia rerum (obfito wszelkich rzeczy). Pacho-

cy 'w karmazynowych starowieckich deliach, w upanach

atlasowych ótych, wonice w takiche barwach chodzili;

karety aksamitem niestrzyonym miasto skóry po wierzchu,

a wewntrz biaym tureckim zotogowiem obijano; assysten-

cye paskie, o Boe mój, jakie gromadne byway! Kiedy

kurfirst brandeburski teraniejszy („wielki") oddawa in per-

sona hommagium precz za cekauzem, poczwszy a

*) List szlachcica pruskiego do obywatela W. Xist\va Litew-

skiego karta C
4

(strona odwrotna) i D; tablica wywozu Gdaskiego, przez

Wasilewskiego w artykule „Gdask" (Niwa 1876, zeszyt 43, str. 492).

**) Krzysztof Grzy mut o ws ki: Listy i Mowy wydal A. Ja-

bonowski (w ródach Dziejowych, tom 1, Warszaw 1876, str. 113).



do Ujazdowa cale pola okryy assystencye paskie. Wszyst-

ko defloruit (przekwito).

Nie tylko u szlachty, ale i w klasie mieszczan objawia-

a si podobna zamono. Starowolski powiada, e okoo
r. 1600 mieszczanin dawa posagu za córk 100.000 zt,

(okoo 3 milionów na dzisiejsz monet), gdy dawniej sena-

tor móg si zdoby tylko na 100 grzywien. Konstytucye

1613, 1620, 1629, 1655, jeszcze nawet 16S3, przepisujc

prawa oszczdnicze (lex sumptuaria), zabraniaj pod ka-

rami pieninemi mieszczanom uywania szat jedwabnych

i poszewek, futer kosztownych (okrom lisich i innych po-

dlejszych), soboli, rysiów, marmurków, pupków, safianu, je-

dwabnych pasów, klejnotów — wic to wszystko byo przez

mieszczan uywane; w stanie miejskim za naturalnie znajdo-

wali si kupcy.

Yo l u mina Legum w XVI wieku wspominaj nie je-

dnokrotnie o kupcach cudzoziemcach: „Wiochach, Anglikach,

Szotach." Wielu Anglików osiedlio si na zawsze w Pru-

sach królewskich, a najwicej w Poznaniu.

I to wszystko „defloruit" — przekwito, zmarniao!

Dla czego?

Ju na schyku XV wieku wywizaa si walka pomi-

dzy mieszczanami i szlacht. Mieszczanie podobno usuwali

si od suby wojskowej, od dostawy wozów na wojn, opa-

trywania wasnych murów, baszt i „armaty", a tymczasem

nabywali dobra ziemskie, które przedewszystkiem obcione
byy obowizkiem suby rycerskiej, nadto nie pozwalali

szlachcie osiedla si w miastach. Szlachta znów wymyla
wci nowe zamachy na zyski handlowe kupców, pragnie

kupowa wszelkie towary po najniszej cenie, a t cen wy-

musi usiuje moc polityczn i ustaw prawodawcz.

Pierwszym, wielce oryginalnym, bodaj jedynym w Eu-

ropie wynalazkiem by przywilej zdob\'ty jeszcze na Jagiello-

nach przez szlacht polsk, e wszelkie produkta — zboe,

konie, woy etc, z wasnego gospodarstwa za granic wy-

prowadzane, oraz wszelkie towary zagraniczne, do wasnego



uytku szlachcicowi potrzebne, s wolne od ce. Pocztkiem

tego dziwnego przywileju bya ustawa Olbrachtowa z r. 1496,

zwalniajca „poddanych króla wszelkiego stanu...,

kmieci, a szczególnie szlacht, przychodzcych na targi dla

prywatnych, nie za kupieckich interesów, od ce i myt tar-

gowych nowych i nieuwiconyh zwyczajem." W tej po-

staci ustawa miaa jeszcze charakter daru pieninego od

króla poddanym wszystkich stanów z wyjtkiem kupców

z profesyi. Ale ju od 1505 r., podczas nieobecnoci w Ko-

ronie króla Aleksandra, monowadzcy (statuta procerum)

uchwalili wyranie, e ca s naoone tylko na handlujcych,

e do zwolnienia towarów od opaty wystarcza przysiga

o przeznaczeniu ich na wasn potrzeb, a Zygmunt Stary

w pierwszym swoim statucie (1507 r.) musia t zasad za-

twierdzi i znacznemi karami pieninemi swoich celników

i starostów odstraszy od naruszenia jej wzgldem — szla-

chty i duchowiestwa. *)

Zdaje si, e od tej ju chwili wolno od ce staje si

przywilejem samej tylko szlachty (oraz duchowiestwa). Unia

Lubelska (1569) prz}'wilej ten zatwierdzia **), a praktyka da-

a mu najrozleglejsze zastosowanie i rozcigna na handel

zagraniczny.

Waciciel transportu sam, albo jego penomocnik —
oficyalista, szyper — skada na komorze przysig, i towar

do szlachcica naley, do domowego jest przeznaczony uytku,

lub z wasnego pochodzi gospodarstwa, a poborca ju nie

móg adnego ca da pod zagroeniem kary surowej.

Cieszy si tedy szlachcic, e za swój produkt bierze

cen moliwie najwysz, a za obcy paci moliwie najnisz.

Ale jake móg prowadzi interesa swoje kupiec, jeli towar

zagraniczny do rk jego przychodzi w cenie wyszej, ni ta,

za jak dostawa si gównemu i najzamoniejszemu konsu-

mentowi? albo jeli towar krajowy, przez kupca prowadzony,

*) Yol. Leg. I, fol. 269, 298, 360.

'*) Yol. Leg. II, fol. 772.
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musia ukazywa si na targowisku zagranicznem obciony
ciem wywozowem (bo i takie pobieranem byo), gdy tym-

czasem konkurujcy szlachcic przy niszej cenie móg wi-
ksze zyski osign. Pozostawaa wic kupcowi klientela

tylko w niszych i coraz bardziej uboejcych klasach ludno-

ci, albo te droga naduy, oszukiwanie skarbu w zmowie

z przekupionym szlachcicem, najczciej „chudym pacho-

kiem", który uycza swej krzywoprzysinej deklaracyi ku-

pcowi. Tym ostatnim sposobem umieli czsto posugiwa si
ydzi. *)

Jakkolwiek niesprawiedliwym i nierozumnym ze stano-

wiska ekonomicznego, a nawet pastwowego, by ten przy-

wilej, szkoda jednak przeze kupcom wyrzdzona nie bya
tak wielk w rzeczywistoci, jakby si na pierwszy rzut oka

zdawao. Ca bowiem polskie, tak przywozowe, jak wywo-
zowe, nie miay charakteru ani protekcyjnego, ani zakazowe-

go; byy jednem ze róde dochodu królewskiego, nie prze-

nosiy zdaje si nigdy 3% od ceny towaru i mog by po-

równane do dzisiejszych konsensów, opat patentowych lub

gildyjnych, którym dzi podlegaj sami kupcy, a które nigdy

w Polsce nie istniay. Znajomo fachu, rozleglejsze stosunki

handlowe, dogodnoci z kredytu mogyby zrównoway te

korzyci, jakie szlachcic, handlu niewiadomy, rol i woja-

czk zajty, cign ze swego przywileju. Moeby wic stan

kupiecki zdoa wytrzyma t jedne niesprawiedliwo, gdyby

szlachta uspokoia si w nienawistnych dla niego uczuciach.

Lecz walka nie ustawaa, zawzito szlachty przeciwko kupcom

wzmagaa si.

*) Od opacania ca na komorach szlachta woln bya; pod tym

pretekstem ydzi i kupcy znajdowali szlacht którzy dla nich pod swojem

imieniem i swemi brykami zakupione na jarmarkach lipskich, frankfurtskich

i t. d. towar}'- do swych domów sprowadzali i kupcom podug ausztuków

(Auszug) na jarmarkach im danych dzielili, a woy, konie i inne produkta

krajowe opacie ca ulege, szlachta z wojskowymi pod swem imieniem

przeprowadzali, biorc opat od kupców mniejsz, ni co wynosio." Mo-
szczeski: Pamitniki wydanie 2-gie, 1863 upaskiego, str. 27,



Dwaj Zygmuntowie miarkowali t zawzito i starali si

utrzymywa nienaruszonemi prawa stanu miejskiego. Zygmunt

August kae wojewodom czyni „cen kupiom", ale nie ina-

czej jak na ratuszu miejskim „wezwawszy ku temu radziec

awników i starszych rzemios... kromia zboa, którekolwiek

na targ przez kmiotki i inne poddane bywaj woone" *).

Gdy za nastay rzdy królów, naprawd obieralnych, i coraz

bardziej w swej wadzy ograniczanych, wtedy szlachta, zdo-

bywszy przemone znaczenie w Rzpltej, pokonaa mieszczan

i wywara na nich sw grzeszn nienawi. Ju z czasów

pierwszego bezkrólewia czyta Sztaszic kilka listów do Jana

Zamoyskiego „od rónych cudzoziemskich, osobliwie od an-

gielskich kupców, z których jedni w Polsce sadowili si, dru-

dzy po naszych miastach wielkie skady miewali. Ci pod-

czas bezkrólewia od szlachty skrzywdzeni, pobici i na pu-

blicznej drodze zupieni bdc, a przez lat 20 w sdzie spra-

wiedliwoci doprosi si nie mogc, wzywali pomocy spra-

wiedliwego kanclerza" **). Na kadym niemal sejmie, w ka-

dej niemal konstytucyi znajdujemy narzekania, e ludzie ku-

pieccy kraj zuboyli (!). oraz cige domagania si, aby sta-

nowione byy „p r a e c i a rerum", t. j. taksa na wszelkie

towary. To jeszcze w r. 1565 wydan bya konstytucya,

zakazujca „kupcom naszym koronnym stanu wszelkiego wy-

woenia za granic wszelkich towarów matych i wielkich.

Sejm 1620 r. wyznaczy taks na róne towary bardzo nizk,

niedorównywajc kosztom kupna i transportu z zagranic}',

szególnie na Litwie. Mieszczanie wilescy, wysyajc po-

selstwo swoje do senatorów w 1611 r., tlómaczyli w instruk-

cyi niemoliwo wykonania tej taksy bez ostatecznej ruin)'

miast i handlów: „Musieliby ludzie w polach sposobem ta-

tarskim y, abo jako oni Hunnowie, Goci, Wandalowie i in-

sze róne nacye rónych pastw sobie szuka, abo i z dziemi

!

) Vol. Leg. II, fol. 688, str. 50.

*) Staszic: Uwagi nad yciem J. Zamoyskiego, str. 54.
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w kozactwo i". Dowodzili te na róne sposoby, e „dro-

go rzeczy nie dzieje si przez kupce" *). Najoryginalniej-

sz pod tym wzgldem jest konstytucya r. 1643, moc któ-

rej komisya, odprawiona w Warszawie d. 27 maja t. i\, po-

stanowia co do towarów zagranicznych, „aby kady kupiec,

szynkarz i kramarz, tak a d v e n a, jako i n cola, tak chrze-

cianin, jako infidelis, jakimkolwiek towarem handlujcy

w miastach J. K. Mci i Rzpltej, wobec urzdu grodzkiego

i miejskiego oddal juramentum, a ydzi przed urzdem
wojewódzkim, e towar swój tak bdzie przedawal, jakoby

po strceniu wszelkich kosztów nie bra wicej zysku, jeno,

jeeli krajowiec, 7; jeeli przybysz, 5; jeeli niewierny, 3 od

sta. Co si ma rozumie, aby ju z tej kwarty zysku wy-

chowanie wszystko swoje, familii swojej i pac opatrowal,

i e cla J. K. Mci Rzpltej spawiedliwie oddawa bdzie" **),

Widziano w tej konstytucyi zapewne mdro niepospolit,

gdy kazano j „we wszystkich punktach obserwowa" w ro-

ku 1661, a na Litwie reasumowano wszystkie ustawy tak-

sowe XVII wieku w 1676 roku; nie pomylano tylko o tern,

czy kto zechce paci 7% krajowcowi, jeeli bdzie móg kupi

za 3% u niewiernego?

W taki to sposób radzono o fakcie olbrzymim, powsze-

chnym, nieprzepartym, w poowie bowiem XVII wieku obja-

wio si podwyszenie cen we wszystkich krajach europejskich

skutkiem nadzwyczajnego zwikszenia si iloci srebra, które

co dwa lata przywoonem byo z Ameryki na „srebrnych

flotach" hiszpaskich. Nie robimy ztd jeszcze zarzutu

szlachcie owoczesnej, poniewa wiedza ekonomiczna i finan-

sowa bya we wszystkich krajach nader ubog, a z wyjt-

kiem specyalnie handlowych miast i pastewek kupcy nie

doznawali nigdzie sympatyi i opieki tak u rzdów, jakote

*) Protest kupców wileskich z 1621 i\, wyd. Ant. Prochaska
w Kwartalniku Hist. 1893 r., tom VII, str. 442.

**) Vol. Leg. IV, fol. 75, str. 39, tit. Komisya „de pretiis rerum

et inductis."
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u szlachty. Zaznaczamy tylko, e szlachta polska nie posia-

daa nietylko uzdolnienia, ale nawet instynktów potrzebnych

do kierowania handlem.

Skarg przeciwko niej wynosimy przed trybuna historyi

dopiero od drugiej polowy XVII wieku, kiedy wszdzie obja-

wia si widocznie troskliwo rzdów o handel, kiedy wszyscy

monarchowie zaczli studyowa i bada stosunki handlowe

w swoich krajach. Nie mówimy o Anglii i Holandyi, ale

przytoczy winnimy wybornego szlachcica Ludwika XIV.

który co dwa tygodnie prezydowa w conseil de Commerce,
zaoonem w r. 1662. Leopolda I, cesarza, który pomimo

cikich wojen z Turkami, zaoy Commer z-C o 1 1 e g i u m
w Wiedniu, „wielkiego kurfirsta" brandeburskiego, który za-

kada kompani Afrykask i urzdza kolonie a w odno-

dze Gwinjskiej na Brzegu Zotym, królów duskich, szwedz-

kich, nareszcie carów Moskwy, którzy uwaali si za pierw-

szych kupców swojego pastwa, zasigali rady swoich „goci"

i powierzali im znaczn wadz w zakresie policyi handlowej,

poboru ce i t. p. Piotr za Wielki wród licznych sw7oich

stara o rozszerzenie i spotgowanie stosunków handlowych

zaoy te kolegium handlu w r. 1715 *).

Od kogó si informowa w tej epoce rzd i sejm polski

o potrzebach i warunkach handlu? Pomimo czynionych do-

tychczas poszukiwa—nie wiem. Przedmiot taki najbliej po-

winien by obchodzi zarzdy skarbu, ale przegldajc spis

podskarbich wielkich, tak koronnych, jak W. X. Lit. nie na-

potkalimy adnego nazwiska, któreby przywiodo nam na

pami czy teo^ ekonomiczn, czy reform handlow i fi-

nansow. Niech mi wic przebacz ich cienie, jeeli niesusz-

nie powiem, e postpowego rozwoju stosunków ekonomicz-

nych Europy nie znali i nie rozumieli. A tymczasem od

poowy XVII wieku dokonywa si przewrót ogromnej donio-

*) Voltaire: Siecle de Louis XIV; Beer, Droysen, Storch,

Kostomarow (Ilcropia ToproB.iH Mock. rocy^. b- XVI n XVII b.).
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niosoci—wytwarzao si gospodarstwo pienine, kredyt, po-

lityka handlowa, dziaali Colbert we Francyi i Mantague w An-

glii, pisali merkantylici i kameralici.

Znalelimy wprawdzie w nocie rkopimiennej p. t.:

„Przedmiot, handlu dotyczcy, od 1 stycznia 1717 r. w wy-

konanie majcy by wprowadzonym" zasad, niby merkan-

tyln: „W. podskarbi przestrzega powinien... eby pienidze

za granic nie wychodziy", ale podany na to sposób zadzi-

wia naiwnoci: „eby ci kupcy, którzy swoje towary lub

woy w Gdasku, albo w inszych miastach koronnych prze-

daj, obligowani byli za te pienidze insze towary, które si

w Polsce nie znajduj, kupowa"; przytem niema adnej

wskazówki, co czyni trzeba, jeli kupiec zagraniczny takiej

„obligacyi" nie sucha. Zreszt czytamy tylko o ciach, my-

tach, sposobach ukrócenia przemytnictwa, naduyciach zno-

szonych, a wci odnawiajcych si, przepisy fiskalne i usi-

owania ku zabezpieczeniu dróg od „ludzi", albo „kup" swa-

wolnych.

Nareszcie zadano jeszcze jeden cios stanowi kupieckie-

mu—zohydzono go wobec kraju i prawodawstwa. Z grzeszn

lekkomylnoci i pych sejm r. 1633 uchwali, e „kady

szlachcic szlachectwo traci, jeli, bdc w miecie osiad)',

handlami i szynkami si bawi miejskiemi i magistratus
miejskie odprawuje; i potomstwo jego, podtenczas spodzone,

i on sam dóbr ziemskich nie moe nabywa" *). Pogarda

dla kupców wesza w obyczaje; urobio si przysowie o mie-

rzeniu okciem i kwart.

Objawy takie starcz nam za dowód dostateczny, e ani

podskarbiowie, ani senat, ani sejmujca szlachta nie rozu-

miaa dokonywanych w kocu XVII wieku wielkich prac eko-

nomicznych; handlowych i finansowych na Zachodzie. A wa-
nie tylko rzd troskliwy i wiaty mógby podwign do-

tknit miertelnymi ciosami zamono krajow. Nadeszy

•i Vol. Leg. III, fol. 806.
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bowiem nieszczcia Jana Kazimierza, potem wielka wojna

pónocna, spustoszenia wojsk nieprzyjacielskich i kilkakrotnie

pojawiajca si zaraza morowa (1655, 1709, 1711), która za-

braa przynajmniej poow ludnoci miejskiej. Wszystkie miasta,

nie wyjmujc Krakowa, Wilna, Warszawy, Lwowa leay

w gruzach, fabryki, kopalnie, rzemiosa upady, niektóre zni-

ky do szcztu: handel te stan i zamrze musia. Zwy-

citwo, odniesione w XVII wieku przez szlacht nad sabszym

przeciwnikiem, byo icie tragiczne. Gdy burze miny, nie

byo ju Szotów, ani Anglików po miastach polskich, nie byo

Polaków, cob}' handel wywozowy na wiksz skal prowa-

dzili. Pozostao tylko kramarstwo, drobne kupieckie facyendy,

i to w rkach ydów. „W miastach znajdziemy, cho kilka

polskich kupieckich domów, sawnych dawnym, wielkim i ob-

szernym handlem? Z pomidzy nawet kupców znjduj si

tacy, którzybjr zgromadzeniem i wyprowadzaniem krajowych

za granic produktów bawili si? Jakby dawno sabe, ali

przecie jako tako kraj zasilajce ustay kanay, któremi zoto

z zagranicy wpywa, gdyby zbó. woów, koni, wieprzów,

drzewa i potaów sama za granic nie wyprowadzaa szlachta,

a skór, wosków i gorzaek ydzi! Cay sposób przemysu

miejskiego jest: gorzak, piwo robi i szynkowa, a innym

do wyprónienia beczek swych wiernie dopomaga, co nie

potrzebuje owej ustawicznej pilnoci kalkulowania i w pracy

statecznoci, jak handel" *).

Jakie zyski osign szlachcic zwycizki? Oto, gówny
przedmiot handlu na jedynem ju targowisku, w Gdasku,

ukazuje si za czasów Saskich w cyfrze 3492 asztów w roku

1715, a nawet 2392 asztów w r. 1737, najwysza za cyfra

*) Pam. Hist. Po lit. 1783, str. 596. W roku 1740 X. Wad.
ubieski w dziele: „wiat we wszystkich czciach wikszych i mniej-

szych, to jest Europie, Azyi, Afryce i Ameryce," II, 378, pisze: „Polska

przytem nie jest bogata w kupców wasnego narodu, ale najwicej Niem-

ców, Ormianów i ydów, którymi ledwie nie wszystkie miasta w Polsce

napenione prócz duchownych i niektórych królewskich.
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wywozu z tej epoki dosiga 54.175 tasztów (w r. 1724),

a wic ani poowy najwyszych cyfr z wieku XVII!

33. eby si handel móg podwign z tak rozpaczli-

wego stanu, trzeba byo nasamprzód przeksztaci, albo raczej

uksztaci pojcia szlachty, wypleni jej fatalne uprzedzenia,

owieci umysy zaniedziae, zasklepione szkaradnym syste-

mem wychowania jezuickiego. Obaczmy, o ile zadanie to

rozwizay literatura i szkoa zreformowana po zniesieniu To-

warzystwa Jezusowego.

Pierwszy powany i dobrze obmylany gos w materyi

handlowej wyszed jeszcze przed obiorem Stanisawa Augusta

w roku 1758 od cudzoziemca, Sasa, który niemae zasugi

wywiadczy przybranej ojczynie: od lekarza, drukarza, wy-

dawcy i pisarza M i t z 1 e r a de K o 1 o f. W jego „Nowych

Wiadomociach Ekonomicznych i Uczonych" znajdujemy

obszerny i pouczajcy artyku p. t.: „O sposobach ustanowie-

nia handlów w Polsce i przyprowadzenia ich do doskonao-

ci" (str. 75— 115). Autor artykuu kadzie zasad, e „zysk

rzeczy lub towarów, które z kraju wychodz, powinien prze-

wysza wydatek na cudzoziemskie towary, które wzajemnie

do pastwa przywiezione bywaj"; ale potpia monopole; nie

chce, aby zakazywano wywozu pienidzy. Najskuteczniejszym

sposobem do pomnoenia bogactwa narodowego bdzie: mie
w domu, cokolwiek doma zrobi si moe, a wic zakada
manufaktury wasne, zakada fabryki i zbudzi ze snu lu-

dno przez wychowanie, zacht, przywileje, utworzenie

wielkiej Kompanii kupieckiej, np. do wyzyskiwania kopal.

Monarcha powinien wiedzie o obrocie handlowym i dla tego

kupcy powinni skada rzdowi tabele o swych operacyach.

Towary powinny b} r doskonae i tanie, wic naley ustano-

wi rewizorów i wyznaczy nagrody za dobro wyrobu. Po-

trzeba te mie na oku kupczcych zboem, by nie dopuszcza

do droyzn}', urzdza jarmarki, ale nie wielkie. Zalecanem

jest ogoszenie tolerancyi dla wszystkich wyzna, utrzymy-

wanie w dobtym stanie dróg i mostów. Co do handlu za-

granicznego da urzdzenia tatyfy protekcyjnej w ten spo-
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sób, iby co od towarów wywoonych byo mniejszemu ni
co od przywozu lub transirtu, zawierania traktatów han-

dlowych z innemi pastwami, zaoenia nowego portu „w Po-

langii" (Podze?), poprawienie monety. Nareszcie do kiero-

wnictwa naczelnego sprawami i polityk handlu radzi usta-

nowi „Collegium Kupieckie" (Rad handlow, czy mini-

steryum handlu).

Któ z nas nie przyzna, e cay ten program jest mdry,
stanu wiedzy owoczesnej godny, pooeniu i interesom Polski

owoczesnej odpowiedni? Zdawaoby si, e spoeczestwo po-

winno go byo przyj bez rozpraw i natychmiast w wyko-

nanie wprowadzi; e oczy powinny si otworzy od razu;

a zasona, z odwiecznych przesdów utkana, spa na zawsze.

Pokazao si atoli, e najmdrsze nauki nie mog si przyj
na gruncie nieprzygotowanym, e w reformach spoecznych

bezsilnem jest objawienie z zewntrz przychodzce, dopóki

spoeczestwo z siebie nie wysnuje nowych zasad w powol-

nym procesie rozwoju. Autorem artykuu niewtpliwie by
cudzoziemiec, zapewne sam Mitzler; Polacy rozumowali po-

dug innej wcale logiki.

Wprawdzie ju od sejmu konwokacyjnego, od reformy

Czartoryskich szlachta objawia wyran troskliwo o po-

dwignienie i rozwój handlu; niektóre ustp}7 powyszego

programatu byy nawet w czyn wprowadzane, ale zasady

naczelne ustroju ekonomicznego i polityki handlowej trzymay

si uporczywie dawnego oyska, jednostronnego zapatrzenia

si w interesa rolnictwa.

Rozprawy o handlu rozwijaj si w literaturze teore-

tycznej i politycznej dopiero w drugim okresie badanej przez

nas epoki, a do najwikszego dochodz oywienia w czasach

sejmu czteroletniego. Tycz si one zatem kraju ju uszczu-

plonego pierwszym rozbiorem.

X. Antoni Popawski uznaje handel za „czstk Eko-

nomii Politycznej" i powica mu dos}T obszerne ustpy

w swej ksice. Czytamy w nich, e „handel w niczem zbo-
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gaci dóbr ziemskich, t. j. bogactwa onych pomnoy nie

moe...

...Jeeli na gbsz wemiemy uwag, przekonamy si...

e handel rolniczego narodu tyle tylko tene naród zbogaci

potrafi, ile pomocny bdzie p< wikszeniu agrykultury jego...

odradzaniu bogactw skonsumowanych... Sprzeda atwa i pat-

no dobra uczyni rolników zamonych do podejmowania

znacznych ekspens gospodarskich... Wic handel powinien

by uatwiony i zupenie wolny... bez opowiadania, rewizyi,

dogan (komor) i kontrabandy, bez adnych oplacek... Któ
je bowiem ostatecznie paci?... Dziedzice dóbr ziemskich, rol-

nicy" *).

Roztrzsajc pytanie „o cenie rzeczy potrzebnych, i o cyr-

kulacji pienidzy w kraju" Popawski zaleca rzdowi,

aby si stara o czstsz cyrkulacy „czego przez wolny han

del tak wewntrzny, jak zewntrzny, adnej przeszkody nie

majc}', dokaza mona"; dodaje przytem, e wicej dba
naley o rolnictwo, ni o góry zote albo srebrne, e kraj,

majc wiele rzeczy, bdzie mia za nie pienidze; powouje

si nawet na przykad Hiszpanii; upatruje w niej podobiestwo

do krowy „wiele mleka majcej, któr wszyscy doj, a sama

mao co na swój poytek obraca". — Oddzielny paragraf po-

wica na zbijanie „merkantylnego pojcia pienidzy" **).

Jak dalece posuwa Popawski swoje teory wolnego

handlu, wiadczy jego: „Objanienie i dowód nastpujcej

propozycyi, podanej od pewnego wielkiego ministra: choby
nie mona byo otrzyma u narodów pogranicznych wolnoci

od ce za towaiy, z Polski wychodzce i do niej wchodzce,

uyteczniej jednak byoby dla Polski t wolno ustanowi

w swoim kraju dla towarów wchodzcych i wychodzcych.

nieli za zym przykadem ssiedzkim obcia handel cem".

*) Zbiór niektórych materyi politycznych przez A. P. Warszawa,

Sch. Piarum 1774, str. 8, 85, 86, 88, 90, 91—97.

**) Tame, str. 44, 45, 113.
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Pytanie to nabierao w owej chwili szczególnego zna

czenia, stawao s' niezmiernie wanem. paacem, bo wanie
wtenczas dwory rozbiorcze, szczególniej Prusy narzucay na-

der niekorzystne dla Polski traktat}' handlowe, urzdzay

grone linie celne. Có na to powiada Popawski? Oto

dowodzi, e „ssiedzkie kraje przez ca same sobie krzywd
czyni bd... e my zawsze poyteczny dla siebie handel mie
bdziemy...

...Jeeli ssiedzi po rozbiorze cisn kraj, e nikomu in-

nemu sprzedawa i od nikogo innego kupowa nie bdziemy
tylko od nich i przez nich, .... po polowie ciary wypacali-

bymy, ale, stanowic co. zamiast jednej, dwie cignliby-
my szkody". Nie pozwala nawet na wprowadzenie do ta-

ryf rónicy pomidzy cem wchodowem i wychodowem,

w „Uwagach za politycznych, do rzdu polskiego i jego po-

lityki stosujcych si'', powtarza po raz czwarty czy pity.

aby w urzdzeniu handlu zewntrznego przestrzegan bya
„zupena wolno".*)

By wic Popawski kracowym wyznawc teoryi

wolnego handlu, zanwka oczy sam i zalepia czytelników

swoich na fatalne niebezpieczestwo, jakie dla Polski si go-

towao z taryf Fryderyka II i austryackiej. Jeli bowiem rol-

nictwo polskie mogo znie ucisk celny dziki tej okoliczno-

ci, e nie napotykao silnego w Europie wspózawodnictwa,

to ju dla przemysu, dla fabryk polskich niebezpieczestwo

stawao si oczywistem.

Powica przecie Popawski cz drug swej Eko-

nomii Politycznej przemysowi, czyli raczej „rzemiosom i kun-

sztom", lecz interesów tej gazi gospodarstwa narodowego

nie uwzgldnia, a nawet nader ciasne mia o niej pojcie.

atwo tedy domyli si moemy, jakie zasady wpaja
modziey, zasiadajc na katedrze profesorskiej w zreformo-

wanej przez Kotaja Szkole Gównej Krakowskiej, jakich

*) Tame, str. 79, 108, 110—312—313.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. II.



18

odpowiedzi da od kandydatów stanu akademickiego, gdy
im dawa nastpne tematy:

„Jak wiele zawiso w kraju rolniczym na przyzwoitej

wartoci reprodukcyi, aby ona miata swój odbyt i dobrze

pacon bya? Co si ma rozumie przez handel? Czy powi-

nien by wonj* zupenie od wszelkich ce i opacek? Czy oraz.

przy swej wolnoci nieograniczonej zostawiony? *)".

Zadziwiajc zgodno, ba nawet tosamo zasad i za-

patrywa znajdujemy na drugim kocu Polski w wykadzie

profesora Akademii Wileskiej X. Hier. Strojnowskiego.

W jego te „Ekonomice Politycznej" czytamy, e
„Zwierzchno Najwysza powinna ubezpieczy zupen i nie-

ograniczon handlu wolno.... Pewniejsza, dokadniejsza i na-

rodowi poyteczniejsza nie moe by jakakolwiek polieya

handlu (t. j. polit3 rka handlowa), jak ubezpieczona i adnemi
granicami nie okrelona wolno handlu". A wykadajc
Prawo Narodów, uznaje potrzeb wzajemnego midzy naro-

dami handlu.... dla zamiany tych podów, które byyby nie-

uyteczne, nie mogc by w kraju konsumowane: ale znów

twierdzi, e „kadego narodu jest interesem nie tamowa
w niczem zupenej wolnoci handlu swego z innymi naroda-

mi... bo szkodzc innym, niemniej rzeteln i wielk sobie sa-

memu czyni szkod**)".

Tradycyjn niech i podejrzliwo wzgldem mieszczan

czujemy w ustpie, gdzie X. Strojnowski zbija uznane ju
w owym czasie i do dzi dnia niezachwiane maxymy: e
niekorzystnem jest dla kraju wywoenie podów surowych za

*) Porzdek mat er vi z nauk moralnych i fizycznych na po-

pis)' publiczne dla kandydatów stanu akademickiego przy Szkole Gówney
Koronney edukujcych si etc. z roku 1787 na 1788 w Krakowie w Druk.

Szk. G. Posiedzenia VII i X.

Nauka Prawa Przyrodzonego, Politycznego, Ekonomiki Politycz-

nej i Prawa Narodów p. X. Hieronima Stroynowskiego etc. Edycya

2-ga, w Wilnie, w drukarni J. K. Mci przy Akademii 1791, str. 211, 212,.

245, 250, 252.
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granic i odkupowanie tyche podów w postaci wyrobów,

rkodzie, fabrykatów. Za gówny argument suy tu krótko-

widzca, ziemiasko-egoistyczna kombinacya, e „w propor-

cyi zmniejszonej konkurencja zagranicznych obywatelów usu-

ga narodowych jest drosza i kosztowniejsza (naleaoby ra-

czej powiedzie: niemoliwa, bo nie bdzie wcale wasnych
fabryk i rkodzielni przy potnej konkurencyi zagranicznej);

e przekupnie krajowi wikszy zysk odnie usiuj, droej

wszystko przedaj, a taniej kupuj.... Kompanie kupieckie,

przywilejami wylcznemi umocowane, s tern szkodliwe, e
wszelk krajowych nawet objwatelów znosz konkuren-

cy*)"-

W tem miejscu zaznaczymy, e obaj profesorowie, tak

Popawski jak Strojnowski, nie studyowali historyi narodów

handlujcych i nie mieli wyobraenia o powszechnej historyi

handlu, bo ta nauczjiaby ich, e w pewnych epokach naro-

dy handlowe nie waha}' si nie tylko zrzeka si wszelkich

dogodnoci nieograniczonej konkurencyi, ale nawet uzbrajay

swych kupców znaczn potg polityczn. Tak kompanie

Hollenderskie, Wschodnio i Zachodnio Indyjska, uyway mo-
nopolu, chocia jawnie rzdziy si zasad sprzedawania to-

waru po najwyszych moliwie cenach i niszczyy (np. na

wyspie Jawie) zbywajce nad potrzeb roczn zapasy. An-

glicy udzielili swej Kompanii Wschodnio-Indyjskiej nie tylko

prawa wycznego handlu, ale te prawa utrzymywania wa-
snej, od rzdu krajowego niezalenej administracyi, fortec,

wojska i t. d. aden okrt angielski, nalecy do kupca ob-

cego Kompanii, nie by w stanie dosta si na ocean Indyj-

ski, przej po za przyldek Dobrej Nadziei. Któ policzy, ile

milionów w cigu dwóch prawie wieków przepacili konsu-

menci angielscy za towary indyjskie? Ale za to posiedli owe
Indye i posiadaj je dzisiaj, a atwo zrozumie, e konsu-

menci innych narodów, a wic i polscy opacili si Kompa-

*) Tame, str. 262, 270, 280.
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nii Indyjskiej o wiele sowiciej, ni sami Anglicy. W i

im trudniejszem jest pewne przedsiwzicie, im wikszych

wymaga kapitaów, im mielszych wymaga hazardów, tern

potniejszych korzyci i obszerniejszych przywilejów wyma-
gaj kupcy i przedsibiorcy. Mona ich propozycye odrzuci.

ale wtedy i przedsiwzicie nie przyjdzie do skutku. Ame-

ryka nie byaby odkryta, gdyby Izabella nie zdecydowaa si

ostatecznie na przyjcie niezwykle cikich wymaga Kolum-

ba. Hollandya i Anglia nie skpiy w swoim czasie przywi-

lejów Kompaniom i opanoway handel wiata: Polska zaka-

zywaa w pactach conventach królom swoim na-

dawanie jakichkolwiek monopolów i — zrujnowaa swój han-

del, znalaza si na asce cudzoziemców.

Niemniej jednostronnem, a bardziej jeszcze paradoksal-

nem jest rozumowanie X. Strój nowskiego „o wadze

handlu", czyli o bilansie handlowym narodu. Nie zaleca on

bynajmniej stara, aby ten bilans by dla wasnego kraju ko-

rzystnym, t. j. aby ilo pienidzy, wpywajcych za produ-

kta lub towary, wywoone za granic, przewyszaa sum
wydatków na zakup towarów, wprowadzanych do kraju

z zagranicy. Zdaniem jego „w narodzie, otrzymujcym wa-

g handlu mimo zmniejszonej ceny podów ziemskich, cena

rkodzie dla ostatnich krajowych kupców powiksza si, bo...,

gdy nie wolno za granic wydawa pienidzy, waciciele

obraca je bd na kupowanie i u} rwanie rkodzie krajo-

wych, tych za obfito w proporcy powikszonej kupuj-

cych konkurencyi dostatecznie powiksza si nie moe, gdy

si umniejsza coroczna reprodukcya, przechodzce za do

rk rzemielników pienidze upadajcego rolnictwa nie po-

dwign... Nie jest potrzebna w kraju wielka pienidzy su-

ma i gdyby wyrównywaa sumie czystych dochodów grun-

towych byaby zupenie dostateczna*)".

I tak wci uwaga profesora skierowan jest na bez-

porednie, najblisze korzyci rolnicze, na „odbierk" rolnicz.

iamc, str. 284, 285, 291.
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reprodukcy rolnicz, wysok cen podów rolniczych, jak

gdyby chorob ekonomiczn Polski by nadmiar produkcyi

przemysowej i zbyteczna troskliwo o handel! Snujc ab-

strakcyjne rozumowania o warunkach bogactwa w kraju rol-

niczym, Strojnowski, tak samo jak i Popawski, nie

rozumiej przyczyn zuboenia Polski, nie przenikaj celów

i skutków polityki handlowej ssiadów, nie bacz na potg
przemysow i pienin innych narodów europejskich. To

te wywody ich, pozornie logiczne i jasne, prowadz do za-

stosowa bdnych i szkodliwych. Mogyby takie wywody

zajmowa poczesne miejsce w Ekonomii algebraicznej, ale nie

politycznej, która musi rachowa si wci z warunkami

miejsca i czasu, z okolicznociami konkretnemi i wpywami

polityki obcej.

Poznawszy teorye, których suchao mode pokolenie

w obu najwyszych szkoach krajowych, zajrzyjmy do litera-

tury biecej, poznajmy opinie publicystów i polityków pra-

ktycznych.

W a 1 e r y a n Strojnowski, brat profesora, jeden

z ludzi wpywowych na Woyniu, jeden z najwydatniejszych

posów sejmu czteroletniego, pisa zacz dopiero w XIX w.;

z pism jego wszake, szczególnie z obszernego dziea p. tyt:

„Ekonomika Krajowa" atwo odgadn moemy, jakiemi by
oywiony zasadami podczas prac sejmowych, w których

czynny bra udzia. I on te dowodzi, e „nic tyle nie bo-

gaci narodu, mianowicie rolniczego, jak wolno handlu; e
przymus brania towarów z krajowych rkodzielni bogaci sa-

mych wacicieli rkodzielni.... Niemasz tylko wolno zupe-

na i nieograniczona handlu, tak wewntrznego jak zagrani-

cznego, która w kraju rolniczym utrzyma zdoa obfito

wsz} Tstkiego i przyzwoit, na konkurencyi gruntujc si, re-

dni cen towarów i podów". A rozumujc o „wadze han-

dlu", posuwa si a do troskliwoci o kiesze wszystkich ob-

cych narodów. „Gdybymy za 15 milionów kupili, a za 20

sprzedali, to w drugim roku obcy kraj musi mniej u nas ku-

pi... Gdy kraj przyjdzie do tego stopnia pomylnoci i obfi-
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toci, e jest ludny, z pracy rolniczej powiksza, ile by mo-
e, najwicej swych podów, ma rkodzielnie do wyrabia-

nia tak dostateczne, e towary z nich wystarcz do uycia
krajowego i jeszcze zostaj na sprzeda za granic dla naby-

cia tych podów, jakich u siebie niema dla wygody... gdy do

handlu tak wewntrznego, jak zewntrznego ma w cyrkula-

cyi dostateczn ilo pienidzy, strzedz si tego powinien, aby

nie przyszed do tego stopnia, iby.wicej przedawa ni ku-

powa... gdy to staoby si jego epok nachylajc do upad-

ku". To pewna przynajmniej, e Polsce takie niebezpiecze-

stwo ani w XVIII, ani w XIX wieku nie zagraao bynaj-

mniej; moga si nie strzedz jego i z myl swobodn niech-

by si tylko krztaa okoo podwignicia swego przemysu
i handlu wszelkimi sposobami.

Zwizany braterstwem nie tylko krwi, ale te poj
z X. Hieronimem, W a 1 e r y a n Strojnowski uzbiera

niemao wiadomoci historycznych i zna pamitne dzieo Ada-
ma Smitha ('the Wealth of Nations), lecz przekona swo-

ich nie zmienia. Zdaniem jego u Smit h'a jest „uchybiony

porzdek... Na prost za drog trafi Ouesn a'y" *)•

Staszic o handel zewntrzny niewiele dba; chtnieby

si go pozby nawet. „Dzisiejsze kupiectwo wicej nieszcz-

cia, nieli dobra uczyni. Stworzy ludziom nowe potrzeby,

a tych im czsto dostarczy nie potrafii. Powie najcilej

pomidzy sob osoby i pastwa, a potem kóci je bdzie....

Gdyby Polska sól miaa, mocniej i duejby swoje szczli-

wo i spokojno zapewnia, gdyby si bez zewntrznego

handlu obesza". Wie on, e „od podziau Polski handel

nasz zewntrzny upad. Z kraju wicej pienidzy wychodzi

ni przychodzi". Ale dla zatrzymania pienidzy w kraju zna

*) Ekonomika Powszechna Kraiowa Narodów przez Walery a-

na Strzemie hr. z Stroynowa Strój' no w s kiego, senatora i Tay-

nego radc Jego Imperat. i Król. Moci, czonka Uniwersytetu Wileskiego

etc. Warszawa, w drukarni rzdowey 1816 (folio) str. 162. 320, 322, 325

3 29, i przedmowa.
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„dwa sposoby: albo przedawa wicej, albo kupowa mniej".

Gdy pierwszy sposób jest niemoliwy prawie, owiadcza si

za drugim. Proponuje przeto, prawo oszczdnicze, domaga

si od sejmu, aby zakazano wywoenia pienidzy zagranic,

wprowadzania towarów zagranicznych, a szczególnie wina

i t. p. Zauwaywszy, e w cigu 18-tu miesicy wprowa-

dzono 36.000 beczek samego wgierskiego wina na sum 7

m. cz. z., zachca kadego Polaka do mówienia tak: „Milsze

jest to piwo, które z wasnej ziemi mie moemy, nieli to

wino, w którem z rk nieprzyjaznego cudzoziemca poykamy
niewol". Przemawia potem w czuych wyrazach do króla

i nareszcie do szlachetnych Polek, eby si nie stroiy w za-

graniczne fraszki. Przytacza nawet przykady z aciskich

pisarzy o Rzj-miankach *). Podobno wszake cala ta wymo-
wa podanego skutku nie odniosa.

Kotaj przedrwiwa sobie z „nierozsdnych kame-

ralistów", goszc}-ch protekcy celn i fiskalne dowcipy, od-

waa si nawet na energiczny wykrzyknik: „Gdybymy raz

poznali istotne bogactwa, gdybymy wiedzieli, zkd je bra
i w którym czasie: ujrzelibymy dopiero, czem jest naturalna

sia nasza!" **).

Jaki autor Uwag Obywatelskich decyduje:

„Mówi, e kraj by szczliwym nie moe, jeeli w bogac-

twa i dostatki wszelkie nie opywa, jest to bd bardzo gru-

by (!). Rzuciwszy okiem na staroytne dzieje, przekonam}'

si, e pastwa najbogatsze najmniej byy szczliwe i za-

wsze na ostatek zwyciane przez narody ubosze". Kto
inny znów piorunuje na Kolumba za to, e przez odkrycie

Ameryki posypay si do Europ}7 pienidze i rozpostary si

zbytki. „Tyle to zego narobi syn jednego z weny czesa-

nia yjcego robotnika w Cogurco, Krzysztof Columb". A jest

*) Staszic: Uwagi nad yciem Jana Zamoyskiego, wyd. Turow-

skiego, str. 65, 96, 97, 99—107.

**) Listy Anonyma Cz III, rok 1788, str. 115.



i taki ekonomista, który w niechci swojej do handlu zagra-

nicznego wola: „Gdyby ludno wyrównywaa obfitoci, gdy-

bymy wszystko spotrzebowa mogli!" '
.

Sam S w i t k o w s k i nareszcie (jak si domylamy)
przepowiada: „Wedug wszelkiego prawdopodobiestwa nowo-

zaczynajcy si wiek ekonomiczny nie ostoi si tak dugo

z powszechnem Europy dobrem, jak dotd trwajcy wiek pa-

radny. Gdy jeeli wszystkie kraje, jak si teraz dzieje, na

to si bd sadzi, eby pienidze za granic nie wychodziy,

to te znaki rzeczy i robót wszelkich utrac wiele z swojego

szacunku Udko polubnego, a nakoniec te tylko kraje zyskaj,

które wiele czystego zarobku z gruntów mie bd. Ojczy-

zna take nasza jake naówczas szczliwsz si od owych

dzi zotem i srebrem zarzuconych krajów okae!" **).

Ustp ten wypisalimy z artykuu p. t. „Nowe hzyokra-

tyczne systema". atwo si domyle mona, e szkoa

fizyokratów najprdzej przypadnie do serca modocianym eko-

nomistom naszym.

Godnem jest pilnej uwagi jednomylne prawie przekona-

nie o potrzebie wolnoci handlu. Ta wolno jest ideaem

Staszica, i tylko anormalne warunki spoecznej chwili

zmuszaj go do dania zakazów*"*). Kotaj powiada: „dla

czego tak wielk liczb celników opaca? Dla czego sobie

samym robi tyle przykroci w rewizyach.... przerzucaniu do-

brze upakowanych rzeczy? Naley przesta na wyznaniu,

któreby w urzdzie miejskim, lub gdzieby prawo nakazao,

uczyni ten, któryby wprowadzi zagraniczne towary. Nie

miaby on interesu zwodzi zwierzchnoci krajowej, ani si

przed ni tai, boby wiedzia, i aden towar do wprowadze-

nia nie jest mu zakazany, i od adnego ca opaca nie jest

*) Pam. Hist. Pol. 1784, str. 251, str. 158, z artykuu zkdind
wielce pouczajcego, p. t. „Niektóre wane wiadomoci pod wzgldem han-

dlu polskiego w dawniejszych czasach i 1784, str. 392.

**) Pam. Hist. Pol. 1783, str. 20.

Staszic: Uwagi nad . J. Z., st. 65.
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winien... Bdzie to interesem równym dla kupujcych, jako

i dla rzdu; przyo si wszycy do wyszukania prawdy, kie-

dy bd mieli ubezpieczon wolno i zupen handlu swobo-

d... Có to s cla na inwekt i ewekt (przywóz i wywóz),

jeeli nie impozycya i ucisk? Pozwólmy, e kto wywióz ty-

sic korcy pszenicy na ten koniec, aeby za ni wprowadzi

sto postawów sukna. Có on postanowi zrobi? postanowi

zamieni pszenic na sukno. Na czeme, prosz, traci, gdy

opaca co od sukna? Na pszenicy, bo warto jej ma usta-

nowi wielo sukna... prawda zawsze bdzie jedn, e czyli

opacamy cla za towar obcy, czyli za swój wasny, ucisk na

nas pada, i sami sobie dobrowoln czynimy szkod. Jakie

represalia byyby w tej mierze najskuteczniejsze? Oto nieo-

graniczona wolno i uatwiony przystp wszystkim ludziom

i krajom. Niesprawiedliwy ssiad prdkoby dozna odmiany

w dochodach, które mu nierozsdnych kameralistów nastr-

czyy gowy" *).

Podobnie G. P. P. domaga si wolnoci handlu „nie

obudniczej, ale rzetelnej... Niech tylko z strony rzdu bdzie

opieka i sprawiedliwo... wicej od rzdu nie potrzebujemy...

Najszkodliwsze za... zakaz wywozów, taks ustanowienie, mo-

nopole i kompanie exkludujce" **). Jaki „wielki minister

i patryota" (którego nazwiska domyle si nie moemy), wy-

kadajc z talentem znaczenie pienidzy „na zasadzie odkry-

tych i dowiedzionych prawd nauki ekonomicznej", oraz ich

obiegu, mniema, e pastwa europejskie s „faszyw ekono-

mik wiedzione, jeli podwyszaj ustawicznie ca od towa-

rów". Dziedzice s pierwszymi dystrybutorami wszelkich dóbr

ziemskich, do potrzeb ludzkich i konsumpcyi sucych, które

pochodz jedynie z ziemi... które jako materya, albo jako

wyrobiony towar id na zamian midzy ludmi". Ca spa-

daj tylko na dziedziców, którzy pac ju stay podatek,

*) Listy Anonyma Cz III, str. 316— 318.

**) Dz. Handl. 1788, str. 451—461.
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wic przez cla mieliby jeszcze drugi podatek— ztd ruina

w nakadach rolniczych, szkoda dla kraju rolniczego; mniej

atwa sprzeda, mniej dobra patno dla produkcyi ziemskich,

upadek agrykultury, zmniejszenie i zuboenie ludnoci (!). A ze-

brane z ce pienidze rozchodz si midzy nieprodukcyjnymi

konsumentami. da wic zniesienia ce dla Polski pomimo

cel w innych krajach „nawet gdyby ssiedzi tak j opasali,

e od nich tylko mogaby kupowa". Bogactwa w pienidzach

s skutkiem poprzedzajcych bogactw w produkeyach ziem-

skich, które si przez handel zamieniaj na pienidze... Wolno
tak poyteczn i potrzebn zatamowa i przez zatamowan
chcie wikszych sum pieninych do kraju nagarn i spro-

wadzi jestto jedno zaiste, co dla przyczynienia wody w ka-

nale jakim, do defluitacyi sucym, zatka strumie do niego

wpywajcy *).

Autor Rady Patryotycznej przypuszcza „e si

znajdzie kiedy Kolbert pruski albo austryacki, który nastp-

com naszym XIX wieku zamiast akcyzów, których si teraz

domagaj u nas, ofiarowa bdzie nagrody temu, który pierw-

szy przystawi party lnu, weny, skór etc. do Wrocawia
lub do Wiednia (!); w interesie Prusaków i Austryaków ley

aby Polacy jak najwicej mieli pienidzy do kupowania ich

wyrobów fabrycznych **).

„Autor" Dziennika Handlowego owiadcza si te
za wolnoci handlow: „Wszelkie zabraniania, chociaby po-

ytek jaki cigay dla kraju, e cieniaj handel, s szko-

dliwe handlowi" ***).

*) Dz. Handl. 1786, str. 196, 251—272; czy swój gos „pa-

tryota," str. 338.

**) Rada Patryotyczna dla teraniejszego stanu Polski od do-

brze yczcego krajowi swojemu publico podana. „Conseil patriotiue don-

n par un bon citoyen." W Warszawie, w drukarni P. Dufour (in folio

w dwóch jzykach), str. 17. Broszura ta bya pisana zapewne okoo roku

1776, bo znajduje si w niej wzmianka o Radzie Nieustajcej oraz o cach

od niedawna wprowadzonych.

I Dz. Handl. 1787, str. 484.
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Nareszcie C z a c k i w raporcie do Komisyi Skarbu Kor.

„wzgldem handlu Polski z Galicy" koczy swoje spostrze-

enia wnioskiem: „zdaje si wic, aby te wzajemne ca (wy-

wozowe i przywozowe) na zawsze uchyli w tej prowincyi

Ruskiej *).

Nie jest mi wiadomo, jak rozumowa X. Ossowski,
o którym Kotaj wspomina w pismach swoich z uwielbie-

niem, któremu król wypaca kaza ze skarbu po 1000 z.

miesicznie zapewne za powzity zamiar: „objani powszech-

no narodu w materyi bogactw krajowych", a który bodaj

nie objani powszechnoci, bo nic, oprócz projektu sprzeday

starostw i historycznego o starostwach wywodu, nie napisa,

o ile mi wiadomo. Zapewne mia pojcia podobnego zakroju,

jeli Kotaj uwielbia go tak gorco. Omielamy si wic za-

wnioskowa, e najznakomitsi statyci i uczeni zajmujcego

nas pokolenia byli jeszcze niepoprawn szlacht-ziemianami.

Switkowski bowiem mylnie napisa na tytule artykuu:

„Nowe fizyokratyczne systema". Nowem byo ono we Fran-

cyi, gdzie Quesnay i Gournay wystpowali przeciwko

kracowym wywodom merkantjdistów; ale nasi ekonomici

nie potrzebowali w tym razie by uczniami Francuzów, po-

niewa cae prawodawstwo, wszystkie Volumina Legum,

caa historya finansów i handlu polskiego od koca XV wieku

nie jest niczem innem, tylko systematem fizyokratycznym

w najobszerniejszjmi rozwoju i w najbardziej kracowej wy-

cznoci. Miaa przecie szlachta polska i czysty dochód grun-

towy, na pienidze zamieniany, i podatki od ziemi, i wolno
od ce „nie obudnicz", i nawet prawa oszczdnicze (leg es

sumptuariae np. 1613, 1620, 1629, 1683 r. i za Stanisawa

Augusta 1775, 1784). Powany i utalentowany badacz nowo-

czesny konstytucyi polskiej Dr. H ii p p e dostrzeg nawet, e
fizyokraci francuzcy usnuli swój system pod wpyem wyobra-

*) Dz. Handl., str. 585.
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e polskich *). Nazywamy te Popawskiego, braci Stroj-

nowskich, Staszica. Kotaja, „wielkiego ministra", Czackiego,

Podleckiego, Switkowskiego niepoprawnymi, bo stan owo-

czesny byl wytworem wycznego fizyokratyzmu dwóch wie-

ków, a przecie by okropny i potrzebowa reformy rdzennej.

Tej nie dokonaby autor broszury „O Poddanych Polskich"

projektem swego urzdzenia zsypów (magazynów, skadów

zboowych) w pewnych miastach, eby zagraniczni kupcy

przyjedali i producenci polscy nie potrzebowali zboa swo-

jego wozi do Gdaska **). Wszake gwoli bezstronnoci hi-

storycznej w sdzie o zalecanym przez tylu pisarzy heroicznym

rodku, zniesieniu komor i cel na granicach kraju— gotów je-

stem przytoczy wypadki z praktyki prawie spóczesnej na

Zachodzie, jakoto: zniesienie ce od zboa w Hamburgu w r.

1747 od pótna, przdzy i miedzi, tame w r. 1764, oraz

wolno handlow Szwajcaryi. W kocu przypomn, e i za

naszych czasów istnieje stronnictwo zwolenników „wolnej wy-

miany" (free trd er s), prawda, e wycznie prawie w Anglii,

która adnego wspózawodnictwa obawia si nie potrzebuje

i owszem, w razie zniesienia cel protekcyjnych, bodaj we
wszystkich pastwach Europ)'', susznie obiecywa sobie moe
wikszy i atwiejszy odbyt na rozliczne wyroby potnego
przemysu swego.

Odezwao si przecie za Stanisawa Augusta kilka, jak-

kolwiek niemiaych, gosów przeciwko wolnoci nieograniczo-

nej handlu. Autor „Al y 1 i na projekt w Dzienniku dany,

aeby komory skasowane byy" owiadcza: „Handel zupenie

*) „Ohne Zweifel ist, dass die in Polen bestehenden Grundsatze

den franzosischen Physiokraten bei Aufstcllung ihrer Systeme wenigstens

mittelbar ais Ankniipfung gedient haben. Seit dem Beginn des XVIII Jahr-

hunderts, seit Fenelon's lesenswerthen Briefen an die Herzoge von Beauvil-

liers und Chevreuse sind da iiberhaupt die Einflusse polnischer Staatsgedan-

ken auf einzelne franzosische Schriftsteller unverkennbar" Dr. Siegfried

Hiippe: \ertassung der Republik Polen.... Berlin, 1867, Schneider, str. 303.

**) O poddanych polskich r. 1788, str. 71', przyp. 5.
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wolny, choby i ssiedzi na to pozwolili, nie sdz, aby by
poyteczny dla Polski". Cytuje zdania Ne c ker a, da cla

na towary z zagranicy wprowadzane, a szczególnie na zbyt-

kowe. „Handel za wewntrzny chciabym, aby adnego nie

móg mie zaporu" *).

Sandomierzanin zada! wprost protekcyi „celnej, gdy

si zastanowi, e prócz 12 milionów, corocznie paconych za

oliw, cukier, kaw, rodzenki i t. p. wydaje Polska jeszcze

15 m. na pótna, sukna, papier, skóry, narzdzia elazne,

które mogaby we wasnych fabrykach wyrabia. Proponuje

naoy 12% na towary pruskie, jako odwet za co gdaskie.

O handel zagraniczny bardzo mu idzie i da konsulów do

miast portowych. Nie przeszkadza to mu zreszt w rok pó-

niej proponowa zniesienie ca od inwekty. „eby towary

zagraniczne by}' tasze" **).

Anon y m P a t r y o t a, uznajc z Wolterem wolno
bezwarunkow podug prawa natury dla obywateli wiata,

proponuje cakowity plan protekcyi celnej: 1) co na towary

zbytkowne zagraniczne; 2) zakaz przywozu takich produktów,

które si w kraju znajduj; 3) zakaz wywozu surowca: 4)

zniesienie ce od towarów zagranicznych, których potrzebo-

wa mog fabryki krajowe; 5) zniesienie monopolów (chyba ta-

bacznego?); 6) zniesienie ce wywozowych od fabrykantów

krajowych; 7) obrócenie ce na zaoenie Banku Narodo-

wego ***).

Nadto w obszerniejszym dziele N a x a znajdujemy sy-

stematyczne przedstawienie zasad taryfy celnej podug teoryi

kameralistów z obron i zaleceniem do naladowania. Zda-

niem tego autora towary powinny si dzieli na trzy klasy.

z których I, obejmujca przedmioty pierwszej potrzeby i pro-

dukta surowe, powinna by woln od cel, II z przedmiotami

*) Dz. Handl. 1786, str. 422—429.
**) Dz. Handl. 1786, str. 504, 505, 1787, str. 64.

***) Dz. Handl. 1789, str. 338—349.
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„przystojnej wygody" ma by oboona cem do wysokoci

7— 15 a nawet 20 procentów; III, zawierajca przedmioty

zbytkowe, moe podlega wysokiemu ocleniu, chociaby wy-

ej 100"
, bo ztd nie wyniknie adna szkoda dla si pro-

dukcyjnych narodu, a przybdzie dochód dla skarbu publiczne-

go. Gani te N a x wyprowadzanie za granic surowca, jak

to si dzieje w Poznaskiem, w okolicach Szamotu zkd wy-

chodz co roku cae ywy rudy elaznej rzek Wart. Zre-

szt nie dopatruje on w Polakach zdolnoci do handlu. Po-

dug jego charakterystyki przyrodzona skonno czyni: z An-

glika spekulanta, z Hollendra—wekslarza, z Moskala chytrego

przekupnia, z yda—rodowitego szachraja, z Polaka za tylko

rolnika *).

W praktyce mowie stanu, wadze i deputacye sejmo-

we musiay niejednokrotnie dziaa w duchu protekcyi han-

dlowej, moe tumic w gbi serca pocig do wolnoci han-

dlu nieograniczonej.

Nareszcie, koczc niniejszy przegld, musimy jeszcze

odda sprawiedliwo prasie owoczesnej, szczególnie z dzie-

witego dziesiciolecia i caej epoki sejmu czteroletniego, e
gorliwie zwalczaa przesdy, e wykazywaa wszelkiemi ar-

gumentami wane znaczenie handlu, zachcaa do tworzenia

spóek, kompanij handlowych (np. „patryotycznego" towa-

rzystwa dla tworzenia magazynów zboowych), domagaa si

wvsania konsulów zagranic, szukaa informacji co do za-

granicznych targowisk i t. p. Szczególnie duo pisay Dzien-

nik i Pamitnik o Chersonie. W istocie, pooenie tego miasta

i oczyszczenie stepu od Tatarów przez Cesarzow Katarzyn

II byo nader wanym i pomylnym wypadkiem dla wo-

jewództw: Kijowskiego, Bracawskiego. a nawet Podola. Arty-

*) Wykad pocztkowych prawide Ekonomiki Polityczney z przy-

stosowaniem przepisów Gospodarstwa Narodowego do onego wydwignie-

nia i polepszenia stosownie do stanu, w którym rzeczy zostaj. Warsza-

wa 1790 Dufour, str. 54—55, 38, 204.
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kuy o handlu w innych krajach, a szczególnie artyku Pa-

mitnika o handlu rosyjskim, s pisane wybornie *).

34. ebymy mogli janiej wyrozumie stosowno lub

niestosowno goszonych z katedry i w literaturze mniema,
rozwamy, jakie warunki zgotowaa handlowi polskiemu po-

lityka ssiadów.

1) Z tych najgroniejszym by król pruski Fryderyk

II, tak zwany Wielki, w polityce ekonomicznej kracowy
merkantylista, naladowca Colbert'a i wyznawrca zasady „aby

pienidze zatrzymywa, o ile mona, w kraju, zbogaci si on

bowiem, gdy bdzie mniej wydawa, ni odbiera". Nie-

zmordowana dziaalno jego rozcigaa si na wszystkie

gazie pracy narodowej: ustanawia „departament manufaktur

i handlu", zakada bank i towarzystwo kredytowe, udziela

poyczek lub sam z funduszów skarbowych zakada rozmaite

fabryki, przez rewizorów rzdowych dozoruje dobroci wyro-

bów, przepisuje dugo, szeroko i przymioty wszelkiego

gatunku towarów, bije kanay, z których jeden Bydgoski

uatwi spaw Wielkopolanom, tworzy Kompanie Azyatyck,

Bengalsk (1750 i 1752), oraz Kompani Handlu morskiego

(w r. 1772), która otrzymaa przywilej przywoenia soli do

portów pruskich i skupowania wosku polskiego, tak na ko-

morze Fordon, jakote po obu brzegach Wisy w pasie 10

milowym.

Pilnie te zajmowa si Fr} Tder3Tk stosunkami handlowymi

pastwa swego z innymi narodami i urzdza taryfy celne

z dnoci protekcyjn, posuwajc si w wielu razach a
do skali zakazowej (prohibicyjnej). Zakoczywszy pokojem

Hubertsburskim szereg swych wojen o lsk, zwróci szcze-

góln uwag na Polsk, przenikn wady jej ustroju tak po-

litycznego, jak ekonomicznego, i zacz je wyzyskiwa z e-
lazn konsekwentnoci, bez litoci, z dokuczliwem natrctwem

i zuchwalstwem.

*) Pam. Hist. Polit. 1784, str. 448 i 671.



Pomidzy reformami, przeprowadzonemi przez Czart' -

ryskich na sejmach 1764 r., znajdowao si te podane znie-

sienie przywileju cowego szlachty. Nowa konstytucya znio-

sa nie tylko „wszelkie partykularne ca, myta, komory, przy-

komorki i niesychanym prawie sposobem wynalezione w nie-

których miejscach lodowe t. j. od podwód przez lód prze-

chodzcych, oraz inne extorsyje". ale wprowadzia jeszcze co

generalne, które „poczwszy od X. Króla a do ostatniego

obywatela i kupca... tak na wodzie jak i na ldzie, nie uwa-

ajc na adne generalne libertacye. serwitofaty i pretensye...

wszyscy do Skarbu Rzeczypospolitej paci maj"

Zaledwo jednake ustanowiona na tyme sejmie kon-

wokacyjnym Komissya Skarbu Koronnego zaczta wprowa-

dza rzeczon ustaw w wykonanie i komora polska w Nie-

szawie pobraa nalene co od prowadzonych dla jazdy pru-

skiej 500 koni: Fryderyk natychmiast id. 13 marca 1765 r.)

urzdzi swoje komor w Kwidzyniu (Marien werder) i usta-

nowi nowe co od spawu polskiego na Wile. Cay bieg tej

rzeki znajdowa si podówczas w posiadociach polskich,

prócz jednej anklawy Prus Ksicych niegdy, dotykajcej

brzegu prawego wanie pod Kwidzynem. Ta anklawa wy-

starczaa jednak do zrobienia szykany nowo obranemu królowi

Stanisawowi Augustowi, oraz reformujcemu si rzdowi

polskiemu. Mnóstwo robotników spdzono do usypania forty

-

fikacyi. do uzbrojenia bateryi. zatoczono armaty, poczem Pru-

sacy przemoc odganiali przepywajce statki do pruskiego

brzegu pod Kwidzyn i kazali paci 10"
,, od wartoci caego

adunku, nawet od drzewa pobierali pewn ilo bali i szczap.

Stanisaw August bolenie uczul te zniewag, domierzon przez

askawego protektora, który go nie dawno do tronu zaleca

i przed elekcy orderem ozdobi, a teraz przez posa swojego

mia podobno zaproponowa mu 150.000 talarów rocznej pen-

syi za przywolenie na co kwidzyskie. Bo dochód z tego

•) Vol. Leg. VII, Ibl. 34 (str. 22).
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ca byt obliczony w przyblieniu podug obrotu Gdaskiego na

3.600.000 pruskich guldenów czyli okoo 5 /2 milionów zotych

polskich i wyrównywa caemu ówczesnemu dochodowi z Prus

Brand eburskich. O odparciu napaci si Stanisaw August

pomyle ani mia (chocia powane przygotowania wojenne

poskutkowayby niezawodnie na znkanego i wycieczonego

wojn siedmioletni Fryderyka); lecz uda si o askaw in-

terwency do cesarzowej Katarzyny, a ta w istocie podja

si opieki nad swym wybracem. Na skutek przeprowadzo-

nej pomidzy dworami petersburskim i berliskim korespon-

dencji dyplomatycznej zjecha do Warszawy baron Goltz,

penomocnik Fryderyka, na ukady z ministrami polskimi.

Z raportów Repnina dowiadujemy si, e sam Goltz przy-

znawa, i co polskie generalne nie wyrzdza strat adnych

kupcom pruskim, i on osobicie zgodziby si na przedsta-

wienia ministeryum polskiego i pewnym byby wdzicznoci

kupców swojego kraju: lecz poniewa jest przysany od króla,

nie od nich, to musi pilnowa przedewszystkiem osobistych

interesów królewskich. Ukady szy opornie; dopiero wasno-

rczny list Katarzyny skoni Fryderyka do zniesienia komory

Kwidzyskiej, zreszt wtedy ju gdy celu swojego dopi pra-

wie w zupenoci. Komora bowiem polska na Wile przestaa

pobiera co generalne, a sejm 1766 roku, na wniosek Sta-

nisawa Augusta i po wysuchaniu explikac3'i „w okolicznoci

Kwidzyskiej", cofn reform, przywróci przywilej cowy
szlachcie i poprzesta tylko na zniesieniu ca wewntrznego

(in Regno), zwalniajc od niego samych tylko handlujcych

„duchem uacnienia drogi do handlów i manufaktur". Dopiero

podczas sejmu rozbiorowego 1773— 1775 udao si przywró-

ci co generalne „ad et extra regnum ab invectis et

evectis (t. j. od wywoonych i wprowadzam'ch towarów)...

nie excypujc towarów i wszelkich rzeczy nawet na wasn
konsumpcy sprowadzonych" *).

*) Vol. Leg. VII fol. 436 (str. 192), VIII fol. 149 (str. 95). Zna-

czenie konstytucji z roku 1766 wyrozumie zdoalimy dopiero z wyjanie-
Wewne.trzne dzieje Polski Korzona.—T. II. 3
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Ale wtedy inne ju straszniejsze klski i straty zgoto-

wa Polsce Fryderyk. Powzwszy przewiadczenie o bezsil-

noci konfederacyi Barskiej, utworzy on i do podanego dla

siebie skutku doprowadzi plan pierwszego rozbioru, wykona

go za ze znan ju wiatu dawniej tyrask srogoci i prze-

wrotnoci. Wojska pruskie, wkroczywszy do Polski, zncay
si nad zajtemi prowincyami bezprzykadnym w dziejach

sposobem, jak pisa Stanisaw August; wyrzdziy one w ci-

gu kilku miesicy wicej zego, ni zrzdzili Rosyanie w ci-

gu lat czterech, jak donosi konsul francuski z Gdaska. Je-

neraowie Thaden i Belling nakadali tak wielkie kontrybucye
r

e wybrali podobno póltora-roczn intrat z dóbr ziemskich.

Daremnie pisali skarg senatorowie wielkopolscy do samego

Fryderyka, daremnie udawali si zrujnowani obywatele do

posów pruskiego i rosyjskiego. „Woaj oni do nieba— pisze

Saldem — lecz niebo pozostaje guchem tak samo, jak ja; mi-

nister pruski jest take guchy na ich woanie, jak ja; król

nie pisze o tern ani jednego wiersza do niego. Na domiar

niedoli, król pruski przysa tu przez ydów 2.000.000 faszy-

wych talarów z wyobraeniem panujcego króla" (Stanisawa

Augusta). Komisya Skarbu Koronnego doniosa, e we Wo-
cawku otworzon zostaa faszywa mennica pod protekcy

wojsk pruskich, pod zarzdem majora Bogien, porucznika

Mullera i kasyera Miseke *).

nia, przesanego Departamentowi Skarbowemu Rady Nieustajcej przez Ko-

misy Skarbu Kor. w roku 1781 w Protok. Ek. A 18, str. 128 nast. patrz

oraz Dyaryusz 1766 sesya I z dnia 2/10 karta B i sesya IV z dnia 9/10

karta F. Szczegó}' z korespondencji dyplomatycznej u Soowjewa;
IIcTopia Pocciu tom XXVI, str. 169, 170, 173, 175. O udziale Gdaska
w tej sprawie pisze Dr. Damus na str. 6— 18 w rozprawie swojej: Die

Stadt Danzig gegeniiber der Politik Friedrich's d. Gr. und Friedrich Wil-

helm^ II w Zft. des Westpreussischen Geschichtsvereins Heft XX. 1887.

Danzig.

*) Correspondance ineditc de Stanislas August et de M-me
Geoffrin... par Mouy 1875 Paris. Plon p. 432. Ferrand: Histoire de

trois demembrements 181 II 120. Co:iOBbeirb : ller. Pocciu XXVIII, str
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Zdaje si. e przez cay rok mniej wicej zabiera}7 ar-

mie trzech dworów rozbiorowych prowiant i furae drog re-

kwizycyj bezpatnie. Nie wiele te zboa mona byo spawi
podówczas do Gdaska.

Pod groz takiego terroryzmu skadane byy delegacyi

sejmowej obok traktatów rozbiorowych, traktaty handlowe.

Fryderyk ofiarowa co 2 proc. na towary pruskie do Polski

i na polskie do Prus prowadzone, 4% na towary zagraniczne

z miast pruskich zakupywane, ale nakada „tylko" 12 proc.

na towary z obcych krajów do Polski lub do obcych krajów

z Polski przez territoryum pruskie tranzytem przeprowadzane.

Przedkadajc taki traktat przed Delegacy w dniu 17 marca

1775 roku, pose jego, Benoit owiadczy, e to jest ultima-

tum, i nie zwróci adnej uwagi na domawianie si hetmana

Xawerego Branickiego, e „tak wielkie co podobniejsze jest

raczej haraczowi, ni wolnemu handlowi" *). W istocie. «chv-

ba tylko naiwny szlachcic polski móg jeszcze myle o „wol-

nym handlu", Fryderyk bowiem co wcale innego mia w go-

wie. Ze wszystkich prowincyj, od Polski oderwanych, jego

dzielnica bya najmniejsz, ale ze wzgldu na pooenie geo-

graficzne najwaniejsz i najkorzystniejsz. Zwierza si wa-
nie bratu swemu Henrykowi w tych wyrazach: „Obejrzaem

wiksz cz kawaka, przypadajcego nam w dziale; najwi-

cej zyskujemy pod wzgldem handlowym: stajem}* si pana-

mi wszystkich podów i caego przywozu Polski, a najwi-

ksz dla nas korzyci jest... e, bdc panami handlu zbo-

owego, nigdy nie doznam}' godu" **). Zajmowa bowiem

311, 312. Prot. Ek. A 9 str. 346, nota do J. K. Mci z dnia 31 7, 1772,

patrz te uniwersa wzgldem faszywej monety zagranicznej z dnia 1

tame str. 107.

Vol. Leg. VIII, fol. 79 i 80; Prot. Deleg. Zagajenie VII, sesya

XI. str. 69. Niemcewicz: (Pam. czasów moich, Pary 1848, str.

twierdzi e Fryderyk da tylko 4 proc, ale Benoit da kanclerzowi Mo-
dziejowskiemu 4.000 dukatów; otrzyma 12 proc; wiadomoci tej odma-

wiamy wiary.

Óeuvres de Frederic le Grand XXVI 359.
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cay bieg Noteci, znaczn cz rzeki Warty i ujcia Wisy,

a „panowa" potrali.

Nie dosta wprawdzie Fryderyk miast Torunia i Gda-
ska, poniewa Katarzyna II uwaaa za szkodliwe dla Rosyi

oddanie Prusom wanego portu nad Batykiem *): pozostay

wic przy Polsce, ale waciwie w nominalnem tylko posia-

daniu. Nie przeszkodzono bowiem Fryderykowi uznawa
Gdaska za miasto cudzoziemskie i przygnbi je uciskiem clo-

wym, oraz wszelkiemi szykanami. Na zboe polskie i na wszel-

kie towary, idce wod czy ldem do Gdaska i z Gdaska,

naoy 12 proc, nadto zaraz przy wyjciu z portu na Neu-

fahrwasser osadzi! swoj komor celn, która powtórne co

tranzytowe pobieraa, jeli towar polski mia i za morze.

Co takie byo ciosem miertelnym dla handlowego mia-

sta, tern bardziej, e na komorze Fordoskiej, gdzie zasiad

obecnie urzd celny pruski, zawiadamiano kadego szypra, i
moe zapaci tylko 2 proc, jeli si do Elblga ze swym
transportem skieruje. Upad te Gdask ze sw prastar, w Pol-

sce jedyn gied (ob. na str. 41), nazwan podobno imieniem

króla Bryttów, z którym Gdask adnych stosunków mie nie

móg, bo w VI w. nie istnia. Potem ju si nie dwign do

dawnego znaczenia bodaj do dzi dnia, pod wiat i czujn

opiek synnej biurokrac3'i pruskiej. Obrót handlowy spad

z 10 na 3 miliony czerwon}'Ch zotych. Kotaj pisze:

„Co by Gdask przed rokiem .1773? Co znaczyy w nim po-

sesye przed owym rokiem, a co teraz (w 1788) znacz?" Ko-

respondent stay Dziennika Handlowego (zdaje si rezydent

tameczny polski, Henning) donosi w roku 1789: „Jarmark na

. Dominik z)" budów (bud) mniej i te nie zajte.... dla ca

strasznego; zgol dla Gdaska nie trzeba lat drugie 17 zosta-

*) Jeszcze w 1769 roku, przy wznowieniu przymierza z Frydery-

kiem, Katarzyna mówia do Panina: „Nieraz syszaam od pana, e Gdask
lub równy mu posterunek np. Stralsund w rkach pruskich moe by dla

nas szkodliwym." Co.ioHbeirb: IIct. Pocciii XXVII, 84.
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wa w takiej jak dotd nieczynnoci w handlach: to kto do-

yje moe piewa, jak o Troi:

Gdzie by przedtem zamek Troi

Teraz oracz z pugiem stoi" *).

Dowiedzmy si jeszcze, e wcale nie 12 proc. pobierali

celniej- pruscy, lecz znacznie wicej: dwakro i trzykro po

12 od sta dziki zrcznemu ukadowi taryfy z roku 1775.

W taryfie tej waga i miara podan bya podug stopy

berliskiej; czerwony zloty rachowano po 2 '/2 talara, to jest

po 16 zamiast 18 zotych; co do balów i tarcic cena „wzita

od samej korony drzewa, a nigdy si nie zdarza, eby z Pol-

ski sama korona drzewa do Gdaska spawion bya, tylko

najczciej wypada 1

/3 korony, 1

/3 braku, V 3
brak z braku,

a podug tego wniosku rachujc, np. od jednej kopy tarcic za

8 calów 8 sni, co uczyni talarów 1285, toby tylko uczyni-

o 755 talarów, od których co po 12% tylko 90 talarów

uczynioby — i tak wszystkie inne gatunki podug proporcyi.

od których jednak co i transportowe expensa od Fordonia

do Gdaska odtrci trzeba" **).

*) Pam. H. P. 1791, str. 224 Listy Anonyma Cz III, str.

321. Dz. Handl. 1789 roku, str. 419. Autor broszury „Refleksye nad

uszkodzeniem dla krajów polskich wynikajcym z zaniedbania handlu po-

chodzcego z mniej waenia porzuconej nad Gdaskiem opieki, 1790" (str.

30) podaje na str. 25 dawny obrót pieniny Gdaska na 9 milionów du-

katów „a teraz ledwie cz trzeci rachowa mona."

**) Jest to „uwaga" dodana do sporzdzonej przez Niemca (zape-

wne celnika pruskiego) „Specynkacyi wartoci wszystkich towarów Wis,
morzem do Gdaska wchodzcych i z Gdaska wychodzcych" na dwóch

ogromnych arkuszach po niemiecku i po polsku (lich polszczyzn) dla Ko-

misyi Skarbu Kor. przesanej — rkopism z nadpisem: „do kancelaryi Komi-

syi oddana dnia 30 marca 1789 r. ze zlecenia P. Kom." Podobn manipu-

lacy widzimy w zaaleniu niejakiego Winnickiego, zaniesionem do Komi-

syi Skarbowej Kor.; Komora Fordon wzia pótora razy wicej, ni nale-

ao dla tego, e co byo rachowane od snia nie za od prta. (Pr. Ek.

A/25, str. 57, A/26, str. 38—46).
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I przy spawie Wart oraz Odr ku Szczecinowi kupiec

polski (gównie poznaski) grube musia uiszcza opaty. „Od

roku 1771 naoone byo co extraordynaryjne pod tytuem

lmpost, 50 proc. na wszelkie poytkowe drzewo, z Polski do

pastw pruskich idce, tak i prócz ce osobnych od kadej

rynki czyli czterech kop klepków paci reichstalarów 13 i sgr.

11': za kady szeciokwadrat dylów dbowych i okrtowego

drzewa s. gr. 2 1
/2 ] za kad belk sosnow, której do trans-

portowania dylów i drzewa okrtowego potrzebuje si, a któ-

rej warto nie wicej jak talarów 4 wynosi, reichstalarów 3

sgr. 6 frydrychsdorami po 5 talarów rachujc zapaci potrze-

ba, a wtenczas dopiero otrzyma si paszport od departamen-

tu leniczego, i to drzewo, tak opacone, za wyczeniem in-

nych jeszcze opat, do kraju puszczonem by moe. Gdy za

panowania Fryderyka Wilhelma I (na mocy reskryptu kró-

lewskiego z roku 1737) za rynk klepek pacio si na ogó
sgr. 7 fenigów 10, to po roku 1775 za t sam rynk pobie-

rano:

Rtl. Sgr. Fen.

w Landsbergu cla 1 7

„ akcyzy — 11 3

Ca miasta Landsberga — 2 6

w Oderbergu cla królewskiego i szkolnego . — 2 6

w Szwet — — 10

w Gartz cla królewskiego — 2 —
In suma 2 2 1

a e w pruskiej taryfie celnej rynka klepek jest szacowana

w wartoci Rtl. 4 sgr. 15, wicby sprawiedliwego ca 2 proc.

od kadej rynki wynosio tylko sgr. 7Vs, ale jako my opa-

ca musimy, wynosi okoo 15 proc; dooywszy za lmpost

Rtl. 13 sgr. 12, te podatki przenios ustanowion w pa-
stwach pruskich cen klepkowego drzewa sgr. 14 fen. 1"

.

Podobnym rachunkiem kupcy poznascy wykazywali, e opa-

ty od szeciokwadratu dylów i drzewa okrtowego (tal. 3

gr. 2 fen. 11) o 1 tylko fenig s nisze od szacunku samego
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drzewa, a tak si dzieje w prowincyi ze wszelkiemi innemi

towarami drzewa *).

Prz}r zakupowaniu towaru od poddanych pruskich po-

biera si wprawdzie niby 2 proc. „te jednak towary s tak

wysoko taksowane, i od nich majce si paci podatki wi-

cej ni ó proc. wynosz i to nie rachujc ce prowincyonal-

nych.

Jeli za kupcy poznascy zapisz towary zagraniczne

directe i sprowadzaj je przez kraje pruskie wtedy pac:

Rtl. Sgr. od sta

za funt kawy (która 6 sgr. kosztuje) — 1 czyli 16" ,,

„ „ cukru ( „ 5V2 „ „ ) — 1 „ 20 „

„ pieprzu ( v 7 ) V/2 l
1
/* „ 21 „

od okseftu wódki fran. (kosztuje 40 tal.) ll'/ 3
— „ 28 „

„ „ wina (które kosztuje 20 tal). 7\'2 — » 38 „

., weny i skór 30 „

„ farb do fabiyk potrzebnych 30 „

nareszcie od wszelkiego gatunku zboa, do krajów pruskich

prowadzonego, 2 talary od wispla (12 korcy) prócz ca ordy-

naryjnego **).

Nadto pobierano jeszcze nieoznaczon w taryfie tantie-

m w iloci 2—30 proc. wyrachowanego ca. zapewne na do-

chód urzdników celnych. A ci byli czstokro tak gorliwi.

*) Przeoenie najpokorniejszej proby od Konfraternii Kupieckiej

Miasta J. Kr. Mci Poznania w pokrzywdzeniach swoich do X. Króla JMci

P. X. M. i X. Skonfederowanych Rzeczypospolitej Stanów na Sejmie tera-

niejszym (czteroletnim) przez delegowanych podane. (Druk. in folio str. 6).

**) Tame. Podobnej treci skarg zanosia Konfraternia Kupiecka

Poznaska do Komisyi Sk. Koron, w roku 1784: sprowadzali ci kupcy od

dawna sztokfisz, wina, oliw, cukier etc. przez porednictwo szyprów Ki-

strzyskich i zwracali im zwykle 2 proc. za co opacone na komorach:

teraz (1784) ci szyprowie owiadczyli, e prócz 2 proc. zapaci musieli

Oderskursu 792 talary 4 sgr. i 9 fenig. (to jest 4753 zt. ó gr.); skaryli

si oni królowi pruskiemu, lecz otrzymali od niego odpowied, e maj si

uda do Administracyi Generalnej, ta jednak ca nie zwrócia. O Oderskur-

sie Komisya Sk. Kor. pisaa ju poprzednio pod dniem 7 9 1782 roku do
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e szacowali towar podwójn cen. e niewinnie obwiniali

szyprów polskich o oszukastwo albo o mylne auscugi, e na

piciu komorach poniej Fordonu umieli upomina si o po-

wtórn opat. W roku 1787 sami komisarze dworu pruskie-

go wyrzucali p. de Launay podstpy przeciwko handlowi pol-

skiemu *).

Mia niby rzd pruski rozciga swoje opiek nad towa-

rami polskimi, ale i o tern „najlepsze wiadectwo panowie

polscy mog da: wiele ludzi z ich dóbr zgino, powracaj-

cych z Gdaska i Elblga od statków i od splynionego drze-

wa, którzy si dostali w poów i którzy w odzie pruskim

niewolnicz odprawiaj sub, pominwszy wiele set nietylko

z wagabundów poddanych, ale i szlachty, przed laty kilkuna-

stu z konfederacyi pobranych", jak pisze Anonim, autor Uwag
do Dziennika Handlowego **). O cierpkich stosunkach gra-

nicznych, o przepdzaniu koni przez komory polskie bez

opaty ca i t. p. powiemy niej w dziejach administracyi

skarbowej.

W roku 1780 zakazanem zostao prowadzenie zboa
z Polski na lsk, a na skopy naoono ogromne co (po 3

zp. od sztuki). Jeszcze w roku 1790 Stanisaw August uskar-

a si na Hoyma, ministra dyrygujcego szlskiego „o infrak-

Rady Nieustajcej; w odpowiedzi otrz3rmaa zawiadomienie Prezydenta pru-

skiego, e ta exakcya nie bya wiadom rzdowi pruskiemu i e jej ju
zabieono. Tymczasem póniej stao si jeszcze gorzej. Spawiajc drzewo

Wart, kupcy pac cztery razy: w Kistrzynie, Oderbergu, Schwed i Gartz'u

akcyz miejsk, tam ca, ówdzie Oderskurs, nadto w Landsbergu musz
opaca jeszcze 50 proc. od drzewa, jeli nie chc sprzeda go Administra-

cyi Generalnej drzewa, która paci bezcennie, jak sama oszacuje. Bez pasz-

portu za od króla drzewo w Landsbergu nie jest przepuszczane za grani-

c (Pr. Ek. A/21, str. 287).

*) Pam. Hist. Polit. 1791, str. 222, Pr. Ek. A/14 str. 6S1 (nota

do Rady Nieust. wzgldem depaktacyi na komorach pruskich z dnia 5 9

1777), A/26 str. 38—46.

**) Dz. Handl. 1789. str. 1—9.
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Gieda i piwnica kupiecka Arthus-Hoff.
W lewo: sd awniczy karny, Schoppenhaus; w prawo: dom zamonego mieszczanina.
Wszystko z miedziorytu w dziele: „Der Stadt Danzig historische Beschreibung durch
Georg Reinhold Curicken Amsterdam und Danzig 1687." (Bibl. Ord. Hr. Krasiskich

)
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cy artykuów handlowych, które nam w traktacie roku 177")

upewniy wolno handlu do Szlska i przez Szlsk" *).

Wyroby swoich fabryk Fryderyk II protegowa, czyli

raczej narzuca Polsce te rodkami przymusowymi. Tak np.

dom Splittgerberów, majcy trzy cukrownie w Berlinie a czwar-

t we Wrocawiu, posiada monopol dostarczania cukru dla

Polski i tylko Królewiec uywa przywileju dostarczania Li-

twinom cukru zagranicznego oraz elaza szwedzkiego; ale su-

kna francuskie nie inaczej mogy by brane, jak z magazy-

nów berliskich i za poprzedniem zamówieniem pewnej obo-

wizujcej iloci sukien pruskich, które rozchodziy si te po

Polsce pod nazw angielskich. Zreszt artyku 5 traktatu z r.

1775 opiewa, e król pruski „pozwoli miastom Memel, T\ r

l-

syt, Królewiec. Elblg, Bydgoszcz nad Brd, Szczecin, Dre-

zdenek i Wroclawowi mie u siebie towary jedwabne i su-

kna przednie fabrykowane w inszych krajach na potrzeb Po-

laków pod kondycjr, e oni obowi si wzi za polowe

ceny kupna swego w kadym gatunku towarów, w kraju fa-

brykowanych i zapaci 4 od sta za wprowadzenie tyche to-

warów; inaczej towary obce bd podlegay tyme samym
podatkom, jakby waciwie z obcych krajów prowadzone by-

y" **). Nadto w Warszawie osiedla si i utrzymuje maga-

zyny Kompania Morska Pruska, zawizana w roku 1772 sta-

raniem Fryderyka II, który da jej poow kapitau zakado-

wego z funduszów skarbu swojego i zapewni akcyonaryu-

szom 10 proc. rocznie staego dochodu od wkadów. Kom-
pania ta przedewszystkiem zagarna handel soli zagranicznej

nader wany, poniewa skutkiem rozbioru Polska utracia

swoje saliny.

*) Pr. Ek. A/26 str. 45, A, 16 str. 413; list króla do Bukatego

w Kalinki Dokumentach (Pamitniki z XVIII w., upaski), str. 144.

**) Pam. Hist. Pol. 1782, str. 317 nast. artyku: O handlu na-

szym z Prusami nowe uwiadomienie. Yol. Leg. VIII, fol. 80 (str. 63).
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Wobec takiej rzeczywistoci jake naiwnemi wyda si

musz marzenia naszych ekonomistów i publicystów o wol-

noci handlowej nieograniczonej, a szczególnie obawy i po-

dejrzliwo naszej szlachty, e kupcy i fabrykanci krajowi

mog zbyt wysokich cen za swe towary da i tym sposo-

bem reprodukcyi rolniczej szkodzi! Czy lepiej byo opaca
haracz fabrykom pruskim? Mona si nawet dziwi, jakim

sposobem handel polski zdoa wytrzyma ucisk taki? Jakim

sposobem produkta polskie mogy jeszcze znajdowa odbyt

w Anglii i Hollandyi? Chyba tym tylko sposobem, e wy-

wóz polski skada si z przedmiotów najniezbdniejszych. jak

zboe, drzewo i t. p. A najwysze ca z pomidzy wszyst-

kich wyliczonych ponosi Gdask, jako miasto zagraniczne

w oczach Fryderyka *); najdokuczliwiej te postpuj urzdni-

cy pruscy na komorach wilanych. Godn jest uwagi ta wal-

ka zacitego zdobywcy, zwycizcy wszystkich niemal armij

europejskich w trzech wojnach, nieubaganego i niezmordo-

wanego króla z pojedyczem miastem, którego ludno nie-

miecka broni swego obywatelstwa polskiego z wiksz ener-

gi ni rodowici Polacy. Bo w roku 1772 Gdaszczanie pa-

*) Przytaczamy tabel porównawcz z powoanej wyej broszury

p. t. Refleksye nad uszkodzeniem dla krajów polskich.... z mniej wae-

nia porzuconej nad Gdaskiem opieki 1790 ze str. 29 i 30:

Co, jakiem si w Fordoniu opacano za panowania polskiego i teraz

opaca pod panowaniem Brandeburskiem.

Pszenic}' 100 asztów.
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trzyli ze swych walów* odwanie, jak wojska pruskie goto-

way si do oblenia, jak urzdzay magazyny, naprawiay

drogi pod przewóz dzia wielkiego kalibru; obywali si bez

wody. któr komisarz pruski odcign z kanau Radaun, (na

planie kana ten przechodzi przez dzielnic B koo ratusza

staromiejskiego, oznaczonego liczb 29) a która zasilaa ich

myny, fabryki i studnie miejskie; nie usuchali rady Goowki-

na konsula rosyjskiego, który im doradza oddanie portu Fry-

derykowi. Ich zaoga staa w gotowoci do odparcia sztur-

mu, ich magistrat udawa si do Anglii, Hollandyi i Rosyi

o interwency dyplomatyczn *). Bdc zmuszonym odst-

pi od zbrojnej napaci, Fryderyk wyda wojn innego rodza-

ju, moe straszniejsz od szturmu zwykego. Ucisk celny

niós Gdaszczanom ruin caego handlu, ubytek ludnoci, n-
dz. Dokona zniszczenia miay: Elblg, stojcy na oczy-

szczonem wieo drugiem ujciu Wisy i kana Bydgoski, któ-

ry mia odciga statki polskie ku Marchii Brandeburskiej

i Szczecinowi. Odstraszono kupców królewieckich cem 8-pro-

centowem od stosunków z Gdaskiem i zachcano ich do spro-

wadzania sobie towaru wprost ze Szkocyi. Zabierano do

skarbu pruskiego przypadajc na Gdaszczan cz opat za

rewizy celn na Fahrwasser.. Oprócz Fordonu osiad urzd
celny pruski w czerwonej szopie (rothe Bud) tu pod

miastem przy rozgazieniu uj Wisy i co powtórne wybie-

ra nawet od faszyn, wiezionych do umocnienia brzegów wi-

lanych. Dla zniweczenia sawnego jarmarku na w. Domi-

nik, urzdzili Prusacy podobny jarmark pod miastem w Alt-

Schottland. Od roku 1782 pruski urzd na Fahrwasser za-

cz pobiera opat od okrtów nowo zbudowanych i na

sprzeda za granic wyprawianych; wynosia ta oplata po 21

zlt. od kadego asztu objemu (adunku) tak, i za pi okr-
tów zapacili Gdaszczanie 2.000 dukat, podatku niespodzia-

nego. Nadto urzdnicy pruscy postpowali z Gdaszczanami

*) Ferrand: Hist. de trois demembrements 1820. II, 91—95.
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zuchwale, a szczególnie dokuczliwym by komenderujcy oko-

licznemi oddziaami wojska, pukownik von Pirch. Co tydzie

prawie da wydawania zbiegach nib) r kantonistów pru-

skich, porywa ludzi z terytoryum miejskiego, odbywa mu-

str na roli wocian gdaskich. Otoczone rogatkami i budka-

mi celniczemi miasto czuo brak dowozów; bogaci obywatele

zrzekli si przejadek do Oliwy, albo do swych paacyków

letnich w okolicy, bo od kadej butelki wina. od pieczeni

wzitej do powozu dano ca na rogatce, a przy rewizyi

kazano damom wysiada chociaby do bota. Takimi rod-

kami Fryderyk spodziewa si zmusi Gdaszczan, eby sami

prosili go o wcielenie do pastwa pruskiego. I zawiód si...

Miasto w istocie ucierpiao wiele, lecz nie zgaszao si do

niego z poddacz pokor, owszem, kad napa odpierao

wedle monoci wywodami prawnj^mi, a nawet zatrz} 7mywa-

niem statków pruskich. Zniecierpliwiony chwyta si znowu

rodków gwatownych: na schyku ycia w roku 1773 opasa

miasto wojskiem swojem. Gdaszczanie znowu zatoczyli sta-

rowieck artylery na swe way, ale zniechcenie objawi

si miao w ubogiej klasie ludnoci *). Na ratuszu (ob. str. 49)

tyczyo si trudne i burzliwe rozprawy. Podobno pod nacis-

kiem stronnictwa ludowego trzy stany uchwali)' zapyta króla

St. Augusta: czy jest w stanie zapewni im uywanie portu

i wolno eglugi na Wile: Oczywicie, e saby rzd pol-

ski takiego zapewnienia da nie by w stanie; odwoa si

tylko do gwarantki Katarzyny II i rozpocz ukady z komi-

sarzami pruskimi. Konferencye posa pruskiego Bucholtza,

komisarz}': rosyjskiego Petersona, polskiego Unruha i dwóch

Gdaszczan cigny si okoo roku; rezultat ich nie by po-

*) Lóschin Gothilf: Geschichte Danzigs. Neue Ausgabe 1828

Danzig. Ewert. II 239 — 248. Zreszt Lóschin nie wspomina o tem

zniechceniu; owszem w jego opowieci trzeci stan miejski wystpuje zwy-

kle energiczniej, ni Rada i stacza bójki uliczne z przychodzcymi do mia-

sta onierzami pruskimi, a raz odpdza samego pukownika v. Pircha od

blokhauzu.
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mylnym, bo Fryderyk potrafi zabra i utrzyma port morski

Gdaszczanom; ci jednak pozostali przy Polsce najbardziej za

wpywem Nuttemburga, który sprawowa podówczas urzd
„gminnego", a który za t przysug otrzyma w roku 1790

od sejmu nobilitacy zupen (bez skartabellatu *).

Tak tedy a do ostatnich dni dugiego ycia i pólwie-

kowego blisko panowania Fryderyk II nie przestawa szarpa

posiadoci i wysysa zasobów pieninych zuboaej Polski.

Jaki anonym w broszurze polsko-francuskiej p. t. „Conseil Pa-

triotique — Rada patryotyczna" dowodzi mu, e wysokie ca.

zmniejszajc ruch handlowy, naraaj skarb pruski na strat

rocznie po 41,000 czerw, zotych; wtpimy jednak czy sam

autor wierzy temu, co pisa. Historya handlu zauwaya
wprawdzie, e wysokiemi cami Fryderyk odstraszy transpor-

ty wosku od Wrocawia i tym sposobem niechccy sprawi

oywienie tej -gazi handlu w Krakowie, ale co do gównej

masy produkcyi polskiej koronnej móg by pewnym swego

panowania, skoro wszystkie rzeki kieroway bieg swój ku je-

go krajom, a adne ca ich koryta przecie nie mogy odwró-

ci. Zgarnia wic bez obawy co najmniej 4 miliony zotych

do skarbu swojego, a dwa lub trzy razy tyle zdzierali jego

poddani na Polakach, jak powiada Hailes **).

*) Ferrand 1. cit. II, 361—2 przypisuje ten wypadek wycznie
wpywowi Katarzyny, ale rozprawy sejmowe (Dz. Cz. S. G. W. sesye 353,

nie 352 z dnia 7/12 1790) rzucaj inne wcale wiato: od Rosyi podana

ju bya nota, aby si Gdaszczanie Fryderykowi poddali; nagrod przy-

znawano Nuttenbergowi wanie za to, e „tyle dokaza, i to miasto przy

Polsce zostao si."

**) Stanisaw August w licie do Bukatego z dnia 20/8 1761

oblicza dochód celny pruski ze spawu wilanego na 400,000 tal. (2 4 mil.

zp.). Handel za Wielkopolski, Królewiecki, komory Nadniemeskie rachu-

jemy tylko na 1,6
miliona (patrz Kalinki — Dokumenta w Pam. XVIII w.

tom X, cz II, str. 191). Rada Patryotyczna dla teraniejszego stanu

Polski od dobrze yczcego krajowi swemu publico podana Conseil pa-

triotiue donn par un bon citoyen, w Warszawie w drukarni Dufour'a.
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Cikie tedy byy warunki zewntrzne dla handlu pol-

skiego w okresie drugim. Nieco pomylniej przedstawiay si

one w okresie trzecim badanej przez nas epoki. Nowy król

pruski Fryderyk Wilhelm II w pocztkach panowania jedna

sobie sympaty poddanych i obcych agodnoci,- szlachetno-

ci charakteru; zyskiwa nawet na razie saw prawego i ry-

cerskiego monarchy. Szyprowie i kupcy polscy z przyjemno-

ci przekonywali si, e na komorach ustay szykan)' celni-

ków, e co si pobiera podug taryfy. Nawet zmniejszono

„Impost" na drzewie o poow (25 proc. zamiast 50\ Mó-

wiono o tern z wdzicznoci. Czytamy tylko skargi na kom-

pani Morsk Prusk, szczególnie od pocztku roku 1788, kie-

dy ta, zawarszy umow z dyrekcy cesarsk salin wielickich,

podniosa Polakom cen soli o 17 zotych na beczce nad

cen, oznaczon traktatem z roku 1775. Kupcy warszawscy

Mejzner i Szulc spróbowali zakupi soli liwerpulskiej (karda-

nii). lecz statek by zatrzyma)' na komorze Fordoskiej. Da-

remnie wystpowa w Berlinie rezydent polski Zabocki z „jak

najmocniejszemi reprezentacyami": minister Hertzberg odpo-

wiada, e sól ta bya zakupiona w Gdasku, a Gdask nie

moe wyprowadza soli morskiej tylko przez Neufahrwasser.

e mu pozwolono sprowadza sól tylko na wasn potrzeb,

nie za dla handlu wolnego za granic, któryby szkodzi Kom-

panii Morskiej Pruskiej *).

Fryderyk Wilhelm II zmieni te polityk zagraniczn

radykalnie: odsun si od Rosyi i zbliy si do Polski. Miao

to ogromny wpyw na prace i nadzieje sejmu czteroletniego.

Nareszcie przyszo a do zawarcia traktatu przymierza, opar-

tego na warunkach pozornie wielce podobnych do owego pa-

mitnego traktatu pomidzy Fryderykiem II i Katarzyn z ro-

ku 1764, który sta si pocztkiem wszystkich klsk politycz-

nych Polski. Marszaek sejmowy Maachowski obwieszcza

*) List konsyliarza dawnej Rady do ojca swojego w Dz. Handl.

1789, str. 85—115 i 145—163.



Izb o tym aliansie, jako o „najszczliwszym momencie dla

Polski", wysawiajc szlachetno i wspaniaomylno Fry-

deryka Gwilelma *). W istocie rado bya prawie po-

wszechna.

Wkrótce atoli ukaza si may rachuneczek za to przy-

jemne widowisko. Pose pruski Lucchesini, negocyator przy-

mierza, zacz przebkiwa o potrzebie ustpienia sprzymie-

rzecowi Gdaska i Torunia. Nic te innego nie da da-

wny wróg Polski Fryderyk II. Prawda, e teraz podsuwano

nowe kombinacye np. wymian upragnionych miast na cz
Galicyi. któr niby Austryacy zwróciby mogli, albo gwaran-

cy wolnej eglugi wilanej i morskiej przez Angli i Hollan-

dy. Do tej ostatniej kombinacyi namawiali Hailes i Fawke-

ner Deputacy Interesów zagranicznych w Warszawie, a Pitt

Bukatego w Londynie, chocia odpowiedzialnoci za zniesie-

nie ca pruskiego przyjmowa nie chcieli **). Puszczano bro-

szury dla wytlómaczenia, e od chwili zajcia portu przez

Prusaków Gdask ju do Polski nie naley i próno walczy

z losem swoim, e trzeba mu odebra prawo skadowe, a wte-

dy morze bdzie otwarte dla Polaków, Wisa za dla Angli-

ków, Hollendrów i Szwedów; wtedy dopiero handel wilany

moe by wyzwolonym na prawd ***).

Pomimo caej tej agitacyi sejm czteroletni propozycy

prusk odrzuci. Wielu owoczesnych i póniejszych pisarzy

potpiali t odmow, poniewa przymierza polityczne zawsze

musz by opacane pewnemi ofiarami dla osignienia jakiej

*) Na sesyach 11 marca (234) i 29 marca (243) we dwa dni po

podpisaniu traktatu Dz. Cz. S. G. W. rok 1790.

**) Listy Stan. Augusta do Bukatego w Kalinki Dokumentach (Pam.

XVIII w tomie X, cz. II, str. 191 etc). Rozmowa z Pittem u Ogiskiego

(Mmoires I, 95—99); kupcy amsterdamscy i wielu angielskich owiadczyli

si jednak przeciwko ustpieniu Gdaska Prusakom, podawali memorya

Pittowi i zgaszali si do Ogiskiego osobicie. To Engestróm.
***) Observations sur 1'echange propose des villes de Danzig et

de Thorn contr un rabais de-pour cent du tarif de Fordon. Varsovie,

Groll. Na kocu data 10 marca 1790 (druk, arkusz).
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Plan i widok perspektywiczny Gdaska



Ratusz gówny przy Dugim rynku i Dugiej ulicy

podug miedziorytu w dziele Curicken'a (ob. Arthushofl na str 41;.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona — T. II. 4
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zobopólnej korzyci. Pisarze ci utrzymywali, e odmowa
Gdaska staa si przyczyn zdrady dla Fryderyka Wilhelma

w roku L792: skoro nic nie byo do zyskania w przymierzu

z Polsk, wola on zbliy si do Rosyi i spoinie z ni uo-

y warunki drugiego rozbioru. Do utrzymania takiego za-

rzutu trzebaby wykaza dowodnie, e polityka pruska w ogó-

le, albo Fryderyk Wilhelm II w szczególnoci, otrzymawszy

z góry zapat, zdolnym byby wywzajemni si póniej sprzy-

mierzecowi ofiar ze swej strony; e, dostawszy Gdask, wy-

daby wojn Rosyi w obronie konstytucyi 3-go maja; e bro-

niby Polski wtedy nawet, gdy ta daa si zwyciy woj-

skom rosyjskim. Skoro jednak wynalezienie takich dowodów,

jak mniemam, jest niemoliwe, nie widz zasady do potpia-

nia posów sejmowych za to, e wzdrygnli si haby roz-

bierania kraju wasnemi rkami, e objawili zatracone przez

poprzednie pokolenia pojcie godnoci pastwa, e nie potar-

gali witokradzko wzów spólobywatelstwa, jakie ich -
czyy od lat trzystu kilkudziesiciu z Gdaszczanami i Toru-

nianami, którzy, pomimo dokuczliwych cierpie, Polski si nie

wyrzekli i dla prac sejmu czteroletniego szczer sympaty
wyznawali. Gdy w maju 1792 roku przejeda do Danii po-

se zreformowanego rzdu polskiego Ankwicz, miasto Gdask
przysao mu w 12 dzbanach wino honoru (vin d'honneur)

a po naboestwie konsul Henning wyda wielki obiad, na

którym przy odgosie wybornej muzyki speniane byy zdro-

wia króla Stanisawa Augusta, sejmujcych stanów, konstytu-

cyi 3 maja, marszaków konfederacyi Ob. Nar. i t. p. *).

W okresie czwartym Gdask po 4-tygodniowym zaci-

tym oporze ludu, po zajciach gwatownych i uszkodzeniu

domów przez artylery oblnicz **), dosta si w moc Pru-

*) Gazeta Nar. 1792, str. 225.

**) Los chin (Geschichte Danzigs II, 256—271) kreli szczegóowo

przebieg wypadków od dnia 8 marca, kiedy korpus jeneraa Raumera. uka-

za si przed zewntrznemi fortyfikacyami, do dnia 4 kwietnia, kiedy puki

pruskie weszy do miasta z ca parad. Deklaracja Fr. Wilhelma z dnia
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saków. Co 12-procentowe natychmiast zniesionem zostao;

zapewne i komora Fordoska i caa taryfa ulegaby grunto-

wnym przeobraeniom, lecz zaburzenie i wojny nie day cza-

su na uksztatowanie si nowym warunkom handlowym.

2) W A u s t r y i datuje si troskliwo rzdu o roz-

wój handlu od czasów Leopolda I, a wic od XVII wieku,

wszake gwatowna protekcya za pomoc taryf celnych bya
dzieem Józefa II. W pierwszym okresie o adnych zatar-

gach lub krzywdach dla handlu polskiego od ciany cesar-

skiej nie wiemy.

Podczas akcyi rozbiorowej w dniu 11 marca 1775 roku

baron Rewitzky, pose austryacki, przedó}*! delegacyi sejmo-

wej traktat handlowy i na uwag Moszyskiego, e co nie-

waciwie ma si oblicza wedug gatunku towarów in c ru-

do, owiadczy, e w traktacie nic odmieni nie mona *).

Zapowied taka budzia podejrzenia w umyle naszym, e
musz tam kry si szkodliwe da Polski warunki. Tymcza-

sem przegldajc tekst traktatu, nie dopatrujemy w nim d-
noci, do krzywdzenia lub gnbienia handlu polskiego zmie-

rzajcych. Jako maximum oznaczone jest co 4 proc. wcho-

dowe i
5

/i2 proc. wywozowe, a 1 proc. tranzytowe przy zu-

penej wzajemnoci dla stron obu **). Dopiero patenty Jó-

zefa II z roku 1784 oraz ustawy celne z lat 1784 i 1788

objawiy dno kracowo protekcyjn; zakazyway one

24 lutego opieraa si na zarzucie, i Gdask „w cigu dugiego szeregu

lat okazywa nader mao przyjaznych usposobie wzgldem pastwa pru-

skiego"; deklaracya znów Rady miejskiej z dnia 11 marca gosi, e si

miasto podda musi beru J. K. Moci „poniewa jest od wszystkich opu-

szczone i poniewa okolicznociom czasu uledz musi"; mieszczanie stawali

na waach, lud otacza ratusz i szturmowa do cekauzu o bro, onierze

miejscy zbuntowali si, nareszcie strzelali do Prusaków. Myli si wic X.

Kalinka (Sejm Czteroletni I, 63) piszc, jakoby „mieszkacy.... nie taili

si z tern, e wol zosta prusk prowincy.... magistrat tylko dochowywa

wiernoci dla króla polskiego."

*l Pr. Deleg. Zagajenie VII, sesya VI, str. 40— 41.

**) Vol. Leg. VIII, fol. 55 i 56.
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przywozu wszelkich towarów, które byy w Austryi wyrabiane,

tudzie wielu artykuów zbytkownych, bez których, zdaniem

cesarza, naród móg si oby *). Dao si to nieco uczu
Polsce ze strony cesarstwa: „handel nasz ju niewielki, je-

szcze bardziej si zmniejsza", zauway Switkowski w tym

samym 1784 roku.

Zreszt stosunki handlowe z Austry nie mogy rozwi-

n si na obszern skal. Polska nie miaa nic prawie do

sprzedania rolniczej i yznej Galicyi, a brak komunikacyi

wodnej z dalszemi krajami tamowa nawet mono wywozu

w t stron. Raczej kupowaa tylko produkta i wyroby ce-

sarskie: kosy ze Styryi, wino i mied z Wgier, sól z utra-

conych kopal wielickich. Ten ostatni artyku by przedmio-

tem ustawicznej troski dla caej szlachty, która przy kadej

sposobnoci wynurzaa swe ale: to kilka województw po-

siadao dawniej przywilej brania darmo tak zwanej „soli su-

chedniowskiej" (na Suche dni). Tymczasem Dyrekcya salin,

zawarszy w marcu 1788 r. umow z Kompani Morsk
Prusk, spowodowaa znaczne podwyszenie ceny nad norm
traktatem 1775 r. oznaczon. Reklamacye rzdu polskiego

nie odniosy skutku; pose austryacki owiadczy, e wspo-

mniana umowa nie jest monopolem, wic traktatowi nie sprze-

ciwia si **). Nie pozostawao Polakom nic wicej tylko szu-

ka u siebie pokadów lub wód sonych dla wyzwolenia si

z uciliwej zalenoci od cudzoziemców. W istocie objawi

si wawy ruch w tym kierunku, jak to bdziemy niej wi-

dzieli, a polepszone stanowisko polityczne Polski spowodo-

wao wiksz uprzejmo Austryi w r. 1790 i znienie ceny

na sól wielick.

Przy Krakowie miasteczko Podgórze, udarowane w r.

1784 przywilejem miasta wolnego (od cel, wzrastao i grozio

*) Beer. Hist. Handlu, tlomaczenie rosyjskie II, 371.

**) Krótka fizyczna y historyczna wiadomo .o soli.

W drukarni Nadwor. J. K. Mci i P. Komisyi Edukacyi Narodowey r. 1788,

str. 3. 28 etc.
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z czasem rywalizacy stolicy Jagiellonów. Podobnego przy-

wileju uyway Brody (od r. 1779), pooone na granicy ga-

licyjsko-polskiej.

3) Najkorzystniej stosunkowo przedstawiay si warunki

handlowe od ciany Rosyjskiej. Wprawdzie wiele na-

rzeka czytalimy na narzucon przez Repnina konstytucy

z r. 1768, która ustanowia dla kupców rosyjskich, prowa-

dzcych towary z zagranicy przez Polsk, opat celn od

konia: ale ta dotyczya tylko handlu tranzytowego i zrz-

dzaa szkod bardziej skarbowi, ni narodowi. Kupcy rosyjscy

na mocy tej konstytucyi prowadzili najkosztowniejsze towary

za nizk opat, ale ich w kraju sprzedawa nie mogli; do-

zorowali tego stranicy celni, których Komisya Skarbowa

Litewska utrzymywa musiaa do. przeprowadzenia wozów

od jednej granicy do drugiej. Handel za przywozowy i wy-

wozowy by opart\T zawsze jeszcze, a do pierwszego roz-

bioru, na traktacie moskiewskim (Grzymutowskiego z r. 1686)

i taryfach, uoonych za Jana III Sobieskiego. Niewtpliwie

korzystnemi byy artykuy 3, 4, 5 i 6 traktatu handlowego

z d. 15 marca 1775 r., któremi warowano wspólno i zu-

pen wolno nawigacyi na rzece Dwinie, zabezpieczenie

handlu soli rygskiej od wszelkich ce i monopolów, nareszcie

wolno caego handlu rygskiego, który „nie bdzie obci-

ony cem importationis na produktach polskich, ani cem
exportationis na towarach, które Polska na zamian z tego

miasta (Rygi) sprowadza" *). A jeszcze wiksz korzy
osigaa Polska z zajcia stepów Czarnomorskich przez

Rosye po zniesieniu hanatu Krymskiego w 1783 r. Urz-

dzenie gubemii „Katarynosawskiej", zaoenie m. Chersonu,

stworzenie floty kupieckiej na morzu Czarnem, otwarcie Dar-

danelów dla flagi rosyjskiej (i angielskiej na mocy traktatu

w Kuczuk-Kajnardy)—wszystko to przynosio znakomite ko-

rzyci województwom Ruskim, poudniowym i rozbudzio

*) Vol. Leg. VIII fol. 73 fstr. 57) i 72.
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w nich zamary od wieku XVI ruch handlowy *). Katarzyna

pragna co rychlej zaludni i oywi puste stepy „No-

wórosyjskie"; okazywaa tedy uprzejm dla kupców cu-

dzoziemskich, w tej liczbie i dla Polaków, opiek. Skargi na

taryfo L782 r. przytoczymy niej we wlaciwem miejscu; s
to jednak pomniejsze niedogodnoci, które nie mogy zmieni

natury owego faktu gównego, jakim by dobroczynny prze-

wrót w stanie ekonomicznym Ukrainy i Rusi, dotychczas po-

zbawionej odbytu na swe bogactwa rolne.

Stosunki handlowe z Turcy i Szwecy nie budziy

ywszego zajcia w epoce Stanisawa Augusta. Wspomnjmy
o nich przy sposobnoci.

35. Poznawszy pucizn przeszoci, odziedziczon po

przodkach, wyobraenia ludzi z epoki badanej, oraz otoczenie

zewntrzne, moemy ju zrozumie i oceni, ile warta bya
dziaalno spoeczestwa, wadz rzdowych, szlacht}' i kupców

za panowania Stanisawa Augusta, i co to by handel owo-

czesny?

Wadze skarbowe i prawodawcze rozróniay handel

trojaki: wewntrzny, zagraniczny i tranzytowy.

Gdybymy spojrzeli z wysokoci, a vol d'oiseau, ujrze-

libymy takie mniej wicej widoki: Oto, szlachcic ziemianin,

majcy dobra swoje w pobliu jakiejkolwiek rzeki splawnej,

adowa produkta swojej gospodarki na statki, komiegi, byki,

ywy, galary, kozy, pobitki (do pótna), i wysela je do portu

morskiego—caa prawie Korona i „nadbune ld}'" do Gdaska,

Wielkopolska Noteci i Wart dalej ku Szczecinowi. mud
i Litwa do Królewca Niemnem i do Rygi Dwin; Dniepr

i Dniestr nie miay adnego prawie znaczenia pod wzgldem
handlowym, dopóki wiody ku stepom tatarskim i morzu,

*) Ciekawy opis wieo nabytego przez Rosy kraju wykonaa

z talentem Miladi Cr a v en (Elisabeth Berkeley, póniejsza margrabina Ans-

bach): Yoyage en Crimee et a Constantinople en 1789 trd. de 1'anglois

par Guedon de Berchere. Londres 1789.
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wycznie do Turków nalecemu. Dlatego to pomimo ogrom-

nej obfitoci zbó Ukraina bya ubog.

Sam dziedzic nigdy prawie transportowi nie towarzyszy;

posea tylko szypra, który znów rzek nie zawsze pyn,
lecz komi jecha—do Gdaska naprzykad. On to sprzedaje

cay adunek i zakupuje potrzebne dla dziedzica towary za-

graniczne; a poniewa bywa le patny, wic szuka zysków

ubocznych: sprzedaje taniej, kupuje po wyszej, ni nale}',

cenie, biorc od kupców gdaskich podarunki, a tym sposo-

bem nietylko pohula sobie po miejskich szynkowniach, ale

i do dom powróci z workiem dobrze naadowanym. Komi-

santów w miastach portowych Polacy nie mieli *).

Inni ziemianie, ci najbardziej, którzy dalej od rzeki

mieszkali, statków nie mieli i z eglug oswojeni nie byli,

woleli zboe sprzedawa kupcom miejscowym z odstaw do

Buga, Wieprza, Narwi i t. p. Do znaczniejszych kupców

zboa hurtowych w r. 1790 naleeli: w Lublinie Benjamin

Fineke, do którego naleay prawie wszystkie pale i szpi-

chlerze na Bugu i Wieprzu; Dawid Heyzler, Weber, mniej za-

moni podobno i mniej rzetelni **).

W kocu jedzili ydzi po dworach i na miejscu zakupy

czynili.

Obraz ten mógby by oywiony poetycznemi barwami

Flisa Klonowiczowego bez obawy zgrzeszenia anachronizmem;

dla uzupenienia winnimy tylko doda, e, oprócz wodnego.
lotnia te handel zagraniczny ldowy. Zim do Królewca

przybywa nieraz w jednym dniu sanek polskich 500—600,

a stojcych bywa 3—4.000 ***). Od ciany wooskiej, ture-

ckiej i cesarskiej handel móg by prowadzony tylko drogami l-

dowemi: tak samo, jak z Krakowa do Cieszyna na Morawy.

Do Szlska i Brandeburgii szy kolo m. Skaryszewa, (pod Ra-

*) Dz. Handl. 1791, str. 467— 476, artyku p. t: Jak s potrzebni

komisanci etc.

**) Dz. Handl. 1789, str. 472: 1790. str. 192—195, 330.

***) Pam. H. P. 1782, 323.
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domiem), róne towary w maach: soniny, oje, sada, kasze,

oleje, pótna, skóry, weny, len, konopie; cale lato id wielkie

zgonj- woów i stada koni z Ukrainy, Podola, Woynia,

Moskwy i Wooszczyzny— „zgoa wielka komunikacya han-

dlowa kraju" *).

Handel wewntrzny odbywa si nasamprzód na targach

miejskich, które prowidoway si przez dowozy z dworów i za-

gród okolicznych, a Warszawa i z odleglejszych: z Podlasia,

Lubelszczyzn}', Rusi, Ukrainy. Obrazek, czyli raczej ma illu-

stracyjk handlu rego rodzaju, znajdujemy w broszurze z r.1790

„Jarosza Kutasiskiego (podobno F. Jezierskiego);

szlachcica ukowskiego: Uwagi nad stanem nieszlacheckim

w Polszcz". Kutasiski by jednym z 6-ciu synów podlaskie-

go szlachcica, który mia rol o 9 1

4 tylko korcach wysiewu,

a „gdy kupi elaza, naczynia rolnicze, obuwie i sól. wolny

by od wszystkich potrzeb domowych". Jeden z synów „ba-

wi! si zakupywaniem nabiau, jajec i drobiu, nabywajc tego

towaru na wsiach i przystawujc do Warszawy na zarobek".

Xa noclegu spotkali si bracia ze szlachcicem z Ukrain}',

który szed przy stadzie woów; ten sobie przyniós flasz

cynow gorzaki i obwarzanków, które wziwszy, z pomidzy

nich pokaza wikszy od drugich i powiedzia: otó takie

obwarzanki za Bugiem koo Sokala piek, a tu im bardziej

zblia si ku Warszawie, tern chleb drobniejszy: niemasz

kraju jak nasza Ru! Ja z bratem jadem jaja twardo goto-

wane, ser, chleb razowy i troch jeszcze soniny wiconej,

co pozostaa po witach" **).

*
) Zapewnia o tern Cieciszowski, biskup kijowski, zachcajc wo-

cian do osiadania na gruntach Skaryszewskich. Dz. Han dl. 1788, str. 573.

Jest to zapewne ta sama droga z ziem Ruskiej i Bezkiej (przez Rubie-

szów, Krasnystaw, Lublin, Kazimierz, Zwole do Radomia, a ztd w dwóch
rozgazieniach ku lskowi i Wielkopolsce), o której mówi przywilej Ka-

zimierza Jegielloczyka roku 1455 Poznaniowi dany, oraz konstytucya ro-

ku 1565 Yol. Leg. II, 707.

**) Str. 11, 36, 3<7.
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W leguminy, ogrodowizny. a poczc i i w produkta

rolne zaopatrywali te mieszczanie swój rynek; chopi wieli

swe skromne zapasy do miast wikszych, a pomidzy tumem
uwijali si ydzi.

Wiksze interesa, zakupy hurtowne, a szczególnie sprze-

da fabrykatów i narzdzi rolniczych lub rzemielniczych od-

bywaa si na jarmarkach. Tych wylicza nie widzimy po-

trzeby, z niewielkiemi bowiem zmianami moemy je znale
w dzisiejszych jeszcze kalendarzach. Kade miasto, a nawet

miasteczko dziedziczne posiadao swój jarmark przynajmniej

raz do roku. Zauway tylko winnimy, e jarmarki miay
nierównie wiksze znaczenie i powodzenie, ni dzisiaj przy

dziaaniu kolei elaznych. Tak np. w Zelwie, maem mia-

steczku Sapiehów, wedug relacyi spóczesnego podrónika,

zbieray si tysice ydów i kupców chrzeciaskich, nawet

z Niemiec; budy i kramy napeniay si rozlicznemi towa-

rami; wszystkiego mona byo dosta (pomidzy innemi, dro-

gich futer rosyjskich), odbyway si „reduty", przedstawiano

francuzkie komedye *). Có dopiero dziao si na waniej-

szych jarmarkach w wikszych miastach! W Poznaniu kon-

trakta S-to Jaskie odbyway si pod goem niebem na placu

zamkowym, a cale miasto byo jak nabite; za malutki po-

koik pacono na krótki czas od 2-ch do 3-ch tygodni po 18—

•

20 dukatów **). Syn te jarmark to-Jaski w Warszawie.

Ale najwikszy i najwaniejszy na ca Polsk odbywa si

przed rozbiorem we Lwowie, a po zajciu Galicyi przez Au-

stryaków, przeniesiono go do Dubna. Tu wic zaatwiay si

sprzedae dóbr, poyczki kapitaów na zastaw, umowy dzier-

awne, jednem sowem wszelkie tranzakcye ziemiaskie. Zwo-

*) Kausch. Nachrichten iiber Polen II, 177, Polen zur Zeit der

zwey letzten Theilungen historisch, statistisch und geogr. beschrieben 1807

(bez miejsca druku i autora, którym by podobno Sirisa, str. 551 z map,
allegorycznym obrazem etc.) str. 96.

**) Bi es ter, u Liskego (Cudzoziemcy w Polsce), str. 276.
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zili te kupcy swój towar w wielkim wyborze. Przy licznym

zjedzie szlachty nie brako nigdy wina, hulatyki, redut i ko-

medyi.

Tak wic w handlu wewntrznym znaczny, bodaj prze-

wany udzia braa szlachta, co zapewne byo powodem, e
ten wanie handel od dawnych ju czasów, z pewnoci ju
od statutu Warteskiego (1420), zajmowa uwag królów,

sejmów i pisarzy naszych, bardziej ni handel zagraniczny,

przez kupców miejskich prowadzony.

Tranzytem szy, jak wiemy, wozy, naadowane na jar-

markach niemieckich, do Moskwy. Czasem kupcy polscy

(wiemy o warszawskich i kamienieckich), podejmowali si

porednictwa handlowego np. Tepper, przeprowadza klej-

noty imperatorowej Katarzyny II, Paschalis w 1786 roku,

kupcy kamienieccy w r. 1787 i Munkiembek w 1791 pro-

wadzili bursztyn z Prus do Turcyi, „koszami" po 160 funtów.

Z Modawii przepdzano woy do lska przez Polsk. Zna-

czne, jak si zdaje, transporty prowadzia z „Turek" i Mo-

skwy do Niemiec i Gdaska „Kompania kupców oryental-

nych z m. Niziny" (to jest Greków z m. Nieyn, pooonego
w dzisiejszej gubernii Czernihowskiej) okoo r. 1785, bo

w roku 1787 Komisj^a Skarbu koronnego polecia swemu

oficyalicie, rewizorowi Lewiskiemu, aby przeprowadzi je-

den transport rzeczonej Kompanii od granicy rosyjskiej a
do tureckiej i odwrotnie, celem zabezpieczenia od naduy
przy pobieraniu mostowego i grobelnego, a to dla tego, e
powodu uciliwoci, czynionych nie legalnie przez dziedzi-

ców, posesorów dóbr i ydów arendarzy, kupcy nieyscy
omija zaczli kraj polski i prowadzili swe towary dalsz

drog krajem ssiedzkim, zkd dla Skarbu Kor. znaczny wy-

nikn uszczerbek *).

*) Protok. Ekon. A/2 str. 142 (testimonium kupcom modawskim

Sanduo Panajotto i Co) A/22 str. 395; A/23 str. 319 i 642; A/24 str. 172,

358, 728; A/28 str. 181.
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Wic handel tranzytowy mia niejakie znaczenie dla

Skarbu Rzpltej. Czuway nad nim Komisye Skarbowe i wy-

magay, aby aden transport nie przechodzi bez paszportu.

Wyliczenie szczegóowe wszelkich artykuów przywo-

zowych i wywozowych znajdujemy w Instruktarzach, jakie

wydawali dawniej podskarbiowie, póniej Komisye Skarbowe

do obliczania ce na komorach. Instruktarze te ju w XVII

wieku byy drukowane i ukadane w porzdku abecadowym

towarów *). Zb\'tecznem wydaje si nam powtarzanie ca-

ego alfabetu. Gówne dziay uwydatni si z dostateczn ja-

snoci przjr rozbiorze szczegóowym handlu wewntrznego

i zagranicznego.

30i Przystpujc do studyów szczegóowych, poznaj-

my naprzód stan komunikacyi, ibymy mogli sobie utworzy

pojcie o ruchu towarów i produktów.

W wieku XVIII, naturalnie, o kolejach elaznych nie

moe by mowy, ale i dróg bitych byo w Europie nie wie-

le. Nawet we Francyi stan dróg prowincyonalnych by opa-

kany z wyjtkiem kilku traktów królewskich, wysadzonych

szeregami topoli, które jednostajnoci swoj nuyy oko an-

gielskiego podrónika. Do roku 1776 po tych drogach to-

czyy si tylko dwa dylianse i przychodzia poczta, potrze-

bujca 8 dni na przebycie przestrzeni od Parya do Wiednia.

A w Warszawie Stanisaw August odbiera listy od swej

przyjacióki, pani Geoffrin zwykle dnia 19-go po wyprawieniu

z miejsca. W Prusach, ju nawet po panowaniu Fryderyka

*) Ogldalimy np. Instruktarz celny W. X. Litewskiego tak ca

starego J. K. Mci, iako y Nowo podwyszonego Rzpltej', take donativum

kupieckiego z pilnoci wyrachowany, kopy y grosze litewskie na polskie

zote y grosze przekadajc dla wygody.... teraz noriter do druku poda-

ny za wol J. O. Xcia. J. Mci Kazimierza na Klewaniu y Zukowie Czarto-

ryskiego Podsk. W. y Pisarza Ziemskiego W. X. Litewsk... (na kocu za):

Do tego Instruktarza... rk moi podpisui w Wilnie dnia 1 Augusta An-

no 1708 Jan Szretter Skarbny W. X. Lit. Ce J. K. Mci y Rzpltej General-

ny Superintendent. Podobne z roku 1710, 1718.
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II. podróni uskarali si, e drogi do Berlina byy „jak naj-

gorzej utrzymane". W Westfalii pose szwedzki, - nr. Enge-

stróm znalaz te „drogi szkaradne", a nad granic francuz-

ko-niemieck piaski byy tak gbokie, e do powozu musia-

no zaprzga po dziewi koni *).

Dziennik Handlowy w r. 1786 wie o 14 gocicach,
czyli traktach pocztowych, mianowicie: z Warszawy 1) do

Krakowa. 2) Grodna, 3) Torunia, 4) Poznania i Wschowy,

5) Lublina i Kamieca Podolskiego, 6) do Wrocawia, War-
temberga i Drezna, 7) Dubna, Zasawia i Chersonu. Nadto

z Grodna sza droga 8) do Mitawy, 9) do Wilna, 10) do

Smoleska, 11) z Dubna do Berdyczowa, 12) z Lublina do

Krakowa, 13) z Wilna do Poocka, 14) z Poznania do Pio-

trkowa. Opis tych dróg, z wymienieniem miast, wsi i mia-

steczek, stanowi przedmiot szczególnej troskliwoci redaktora,

w zupenoci jednak dokonanym nie zosta. S to drogi od-

wieczne, o których czytamy w konstytucyach 1525, 1569,

1611 r., chocia w niekompletnej liczbie, brak bowiem dróg

do Wgier i traktu Lwowskiego, utraconych wraz z Galicy,

drogi z Litwy do Lublina, zapewne mniej uczszczanej i w po-

czt nie zaopatrzonej, oraz kilku dróg wielkopolskich, które

zapewne utraci musiay dawne znaczenie skutkiem otwo-

rzenia nowych komunikacyj wodnych przez Fryderyka II

i upadku Frankfurtu nad Odr.
Prawodawstwo Rzpltej do pilnie zajmowao si droga-

mi, ale gównie ze wzgldu na dochody celne, aby kupcy ko-

mor nie objedali. Co do utrzymania za, znajdujemy w XVI
wieku tylko jeden artyku (50) Konstytucyi Sejmu lubelskiego

obojga Narodu Liniowanego, z roku 1569, nakazujcy lustra-

torom gocice spisa i „drog na 10 okci dla furmanów

i pdzenia woów wymierzy". Zreszt pozostawiony by
dozór i reperacya dróg, utrzymanie grobel i mostów waci-

*) Sybel. „Geschichte der Revolutionszeit" 1865 Berlin I, 23. Pa-

mitniki W. hr. Engestróma etc, tumaczone przez J. I. Kraszewskiego

1875. Pozna, upaski, str. 146, 183.
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cielom gruntów, którzy za to pobierali od przejedajcych

ca i myta. Jeszcze konstytucya roku 1764 pozostawia mo-

stowe i grobelne i ustanawia tylko skal opat: „gdzie s ko-

sztowniejsze mosty i groble nie wicej jak od konia i wou
po groszy 3, a gdzie mniej s kosztowne, po 2 lub i gro-

szu" podug -taryfy, przez Komisy Ekonomiczn przepisanej;

„spanego za od wou czyli konia od tyche ludzi kupcz-

cych, gdzie bd popasali grosz 1, a za od noclegu groszy 3

na pastwiskach, za wyznaczeniem przez dziedziców lub po-

sesorów bra wolno bdzie". Konstytucya za roku 1768 na

skutek „uale" wielu obywateli, e za tak may dochód

utrzymywa mostów i grobel nie mog, pozwolia podwoi opaty

na mostach i groblach nad pótorasta okci dugoci majcych *).

Posesorowie .i dziedzice, jak atwo domyle si mona,
nie do starannie woony na nich obowizek penili. Wida
to z zachwytu jakiego korespondenta, gdy ujrza trakty po-

cztowe, przez cesarzow Katarzyn przeprowadzone: „Kto

zna kraj Biaoruski przed zakordonowaniem rosyjskiem?...

Pierwej widzia tam drogi wakie, botniste, kamieniste, b-
dne, tysicznym niebezpieczestwom i niewygodom podlege,

sowem jednem, byy tam takie drogi, jakie s teraz nasze

poleskie, a najbardziej mudzkie. Teraz.... wszdy od miasta

do miasta sdowego proste, szerokie na sni kilka; mostami

i groblami tak s opatrzone, e nogi prawie zamoczy nie

mona, rowami po bokach cignione, za rowami Stecki dla

pieszych, we dwa rzdy drzewem wprost wysadzone, supa-

mi oznaczone wiorsty i mile, na tyche supach opisano, któ-

rdy, dokd i wiele mil". Nie wiedzia autor, e dziwy te

urzdzone byy tylko w guberniach Poockiej i Mohyewskiej,

po zaborze ich: w samej za Rosyi drogi byy nie lepsze od

polskich **).

*) Vol. Leg. II, f. 787 str. 97, VII f. 35 str. 22, f. 161 str. 79,

f. 671 str. 313.

**) Dz. Handl. 1786, str. 85. Coxe. „Trarels into Poland, Russia

etc. 1784 London." I, 243.
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Wszake w chwili rozbudzenia si narodu pokazao si.

e i ten system utrzymywania dróg krajowych moe z cza-

sem wydawa niepospolite dziea. Dziedzice i posesorowie

zrobili wasnym kosztem i staraniem midzy rokiem 1778

i 1784 dwa bardzo trudne gocice przez bagna poleskie,

Mateusz Butrymowiez.
(Portret w posiadaniu Aleksandra Jelskiego).

mianowicie: trakty pisko-sonimski i pisko-wolyski. Zasu-

ga inicyatywy i wykonania robót przyznan by musi pod-

starocie i miecznikowi powiatu piskiego, póniej posowi na

sejm czteroletni, Mat. Butrymowiczowi. Biografi tego, z wie-

lu wzgldów znakomitego czowieka, napisa Julian Bar-

toszewicz w Encyklopedyi Orgelbranda (wikszej) i uzu-
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peni w Encyklopedyi Wielkiej Illustrowanej (t. X 1893)

Aleksander Jelski; my wic damy tylko udatniejszy portret

i poprzestaniemy na kilku informacyach, ze spóczesnej

korespondencja zaczerpnitych. Jeden trakt by poprowadzo-

ny od Sonima na ahyszyn i Koziki do Piska w prostym

kierunku, przez co droga 30-milowa skrócon zostaa do mil

17-tu; przez rzek Jasiod wypado usypa grobl na wier
mili dug, której prt kosztowa po zotych 12; mosty wypa-

dy mniej wicej po zot. 60; wszystkie groble zajy prtów

5821, mostów zbudowano 101. Koszta poniesione byy po

czci przez hetmana Ogiskiego, posiadajcego obszerne do-

bra w Piszczynie, po czci przez samego Butrymowicza,

jako posesora dóbr pojezuickich Pohacie, a po czci przez

rónych obywateli. Otwary si tym sposobem bezporednie,

krótsze komunikacye z Brzeciem, Grodnem, Warszaw (mil

48), Niewieem, Wilnem, ale do Miska, poniewa groble

koo Chotynicz i Lubaszowa nie byy zrobione, „trzeba je-

cha mil z om samemi brodami i wybojami, a wic tylko

zim albo w najsuchsze lato". Na trakt woyski da tene

hetman Ogiski 20.000 zp., oraz drzewo i faszyny z puszcz,

a kopaczów z wiosek. Wiadomo, e temi samemi groblami

przejecha w roku 1784 król Stanisaw August do Krystyno-

wa, dworu Butrymowicza, który wyprawi wspaniae przyj-

cie z bramami tryumfalnemi, iluminacyami etc. a na pami-

tk tej uroczystoci ogosi wolno od ce i myt za przejazd

na lat cztery. Póniej, ksi Stanisaw Poniatowski przeje-

cha tyme traktem z caym swoim dworem a na Woy
(do Dubna). Bya te krótsza, ale wyborna grobla Szczyto-

towej *). Nie naley wic lekceway udziau szlachty w spra-

wach tego rodzaju.

Komisye Skarbowe, szczególnie Koronna, pilnoway wy-

konania praw uchwalonych w latach 1764 i 1768 i nagliy

*) Dz. Handl. 1786 str. 393 — 403 Opis traktów piskich; 1787

str. 293; porównaj Bdzkiewicza artyku p. t. „Osuszanie bot Polesia"

w Kosach 1878 Nr. 686, str. 124.
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dziedziców do utrzymywania dróg w dobrym stanie. W pro-

tokóle Ekonomicznym widzielimy mnóstwo wyznaczanych

lustracyj mostów i grobel, oraz ustanowie opaty czyli tary!

mostowego i grobelnego, nieinaczej wszake jak po dopenie-

niu lustracyj. Instrukcya wydana w roku 1767 nakazywaa,

aby przy kadym mocie i przy kadej grobli postawiony by
slup z tablic bia malowan, a na niej wypisywan by
miaa „naleyto w stosunku do dugoci i jakowoci". Za

pobieranie opat dowolnych, nieupowanionych, Komisya po-

zywaa dziedziców i posesorów przed sd swój, zsyaa ofi-

cyalistów swoich na rewizy, a w roku 1787 nakazaa su-

perintendentom we wszystkich prowincyach, na wszystkich

traktach dokona rewizyi i ledztwa, „gdy coraz liczniejsze

odbiera zaalenia od kupców" *).

Do przesyania korespondencyi oraz do popiesznej po-

dróy posugiwaa poczta, isniejca od roku 1565, a stale

ju od roku 1647 to jest od czasów Wadysawa IV **). Do-

chód z niej nalea do skarbu królewskiego. Stanisaw Au-

gust rozwija t instytucy, pomnaa liczb traktów poczto-

wych, zbudowa pocztamt w Warszawie. Zarzd gówny
skada si z dyrektora generalnego poczt, komisarza i kon-

trolera generalnych, tudzie sekretarzy poczt. Pod wzgldem
politycznym s do powiedzenia haniebne rzeczy: poczta suya
ambasadorom rosyjskim do przejmowania listów. Tak Repnin

dowiadywa si t drog o zamiarach biskupa Sotyka, Ada-

ma Czartoryskiego i t. p. ***). Dyrektor generalny Sartorius

by patnym sug Rosyi i Kociuszko kaza go areszto-

wa****). Sekretarz Schultz mia w Petersburgu brata, oficya-

list pocztowego, który przyjeda do Warszawy z listami

*) Pr. Ek. A/4 str. 8, A 24 str. 422, A/18 str. 373. O przewóz

pod Zakroczymem trway przez kila miesicy uporczywe zatargi ze staro-

st miejscowym Mockim w roku 1784, a Komisya nowe instruktarze wy-

daa: A 21 str. 319, 330, 434, 461.

*•) Pr. Ek. A 24 str. 595.

**) Co.ioBbeB-b. Ildopia Poccin XXVII, 251.

r Journal historiue" etc. str. 71.
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Imperatorowej *). Sztuka przejmowania listów bya upra-

wiana w XVIII wieku na wielk ju skal. Stanisaw August

w listach do pani Geoffrin nie jednokrotnie wynurza obaw
o losy korespondencyi swojej; w listach do Bukatego (posa

swojego w Londynie) pisze kady waniejszy lub draliwszy

ustp cyframi i sam te podobno czytywa niektóre listy,

przesyane przez pocztamt warszawski **).

Po za obrbem jednak sfery politycznej poczta Stanisa-

wa Augusta penia sw sub, jak si zdaje, wzorowo. Nie

napotkalimy ani jednej skargi na niedokadno w rozwoe-

niu lub dorczaniu korespondencyi, od pasaerów za docho-

dz nas same tylko pochway. Wyszy urzdnik rosyjski,

wice-gubernator wileski Friesel, organizujc w roku 1796 no-

w sub pocztow, pisa: „Kady, kto tylko podróowa
w Polsce, wie z dowiadczenia, i urzdzenia pocztowe w Pol-

sce i Litwie byty tak dobre, e lepszych da niepodobna".

Korespondencya i sztafety przechodziy akuratnie i szybko;

kuryerzy i pasaerowie znajdowali niezwocznie dobre konie,

a i to jeszcze nie ma byo dogodnoci, e skarb Rzpltej

nie ponosi adnych kosztów, e wiele osób miao z poczty

dostatni sposób do ycia, a król pobiera czystego dochodu

rocznie od 80 do 534 tysicy zp. Jedyn niedogodno wi-

dzi Friesel w zbyt wysokiej opacie za listy i jazd. Od listów

mianowicie pacio si 12 gr. na odlego do mil 20, za wi-
ksz za — drugich 12, do Kurlandyi 40 gr., do Petersburga,

Moskwy, Rygi zp. 2 gr. 15. Pienidze do przesania przyj-

mowano tylko w dukatach i pobierano wewntrz kraju po 9,

*) List do Mniszcha m. w. k. z dnia 5/8 1786 w koresponden-

cyi Piusa Kiciskiego tom IV.

**) W. Hr. Engestróm (Pam. tumacz. Kraszewski 1875, Pozna
str. 67) twierdzi, e Stanisaw August nie da mu posuchania poegnalnego,

poniewa wiedzia z przytrzymanych na poczcie listów, e nadeszy od

rzdu szwedzkiego rozkazy o mianowaniu Engestroma ministrem w War-

szawie. Domys opiera si na tern, e listy byy dorczone adresantowi

w kilka dni póniej. Zreszt innych dowodów nie znam}'.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. II. 5
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za granic po 12 gr. od kadego dukata *). Za extra poczt

pacono po 2 zip. od mili i poczthalterowi 2 zip. od stacyi-

Niechtny Polsce Schultz wiadczy, e „pocztmistrzowie pol-

scy s najgrzeczniejszymi ludmi na wiecie", e przy ci-
kiej drodze zaprzgano mu do powozu po 5 koni, chocia

placil tylko za trzy, e przeprzg na stacyi nie trwa duej

nad 10 minut. Na Litwie widywa lich uprz, le ubra-

nych pocztylionów, ale wieziono go szybko i zrcznie. Kadzi

nawet wszystkim turystom, aby sobie obierali raczej drog

przez Polsk, ni przez Berlin, Królewiec i Memel, bo na pru-

skich traktach doznaliby niewygód i nudów przy nucej je-

dnostajnoci widoków i zbyt powolnej podróy **),

I w dziale komunikacyi wodnych napotykamy godne

podziwu dziea, dokonane staraniem i kosztem prywatnym.

Jeszcze za Zygmunta Augusta okoo roku 1550 Mikoaj Taro

„z mioci dobra powszechnego" oczyci! Niemen z kamieni

podwodnych, za co wystawiono mu pomnik nad brzegiem

rzeki, a Szreter Adam uczci go wierszem aciskim ***). Okoo

roku 1787 Kossakowski, wojewoda witebski, uspawni rzek

wit wpadajc do Wilii ****). Niegdy Zygmunt August

za rad kardynaa Commendonfego myla o oczyszczeniu

Dniestru, otrzyma od sutana tureckiego przyzwolenie na wol-

no eglugi, upewni si w Wenecyi, i ta gotow jest han-

del z Polsk rozpocz, ale wysani wówczas do obejrzenia

rzeki komisarze uznali niepodobiestwo usplawnienia jej. Myl

ta wskrzeszon zostaa, moe na skutek przypomnienia „w Li-

stach Patryotycznych". W roku 1783 xi de Nassau, sam

jedzi po Dniestrze, rozpoznawa spaw, ofiarowa si na sej-

*) De-TIyjie: Gran. Aur. iToiisiTOBCKiii etc. str. 154 — 6. Dochód

w tomie III Tab. 134, 143, 145.

**) „Reise eines Lieflanders" I, 57— 60, 62.

i Skrzetuski: Prawo Polit. Nar. Polsk. 1787 II, 238. Jaro-

szewicz: Obraz Litwy cz. U, 219.

****) Dz. Handl. 1787 sir. 441.
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miku podolskim zrobi map hydrograficzn rzeki i zawady

pomniejsze usun; jako w roku 1786 mapa bya ju zrobio-

n i województwu podolskiemu darowan. Przeprowadzi na-

wet dwie szkuty z pod Kamieca a do Akermanu. Potem

druga mapa zrobiona bya przez inynierów na rozkaz króla

Stanisawa Augusta, i Komisya Skarb. Koronna, posiadajc

na 13-tu kartach cay bieg Dniestru, przekonywaa si, e od

Jampola „adnych kamiennych uamków niema, a w Jam-

polu nawet bdce spawnoci nie przeszkadzaj" *). Naj-

znakomitszem wszake dzieem inicyatywy prywatnej obywa-

telskiej jest bezwtpienia kana do dzidnia zwa}'' „Ogi-
skim". czy on Szczar z Jasiod, ma 6 i pó mil du-

goci, kosztowa 12,000,000 zp. i jest dzieem Michaa Kazi-

mierza Ogiskiego, hetmana w. lit. i wojewody wileskiego.

Sejm 1768 roku, pragnc uczci t zasug, uchwali statu

dla hetmana, która miaa stan w dziedzicu zamku wile-

skiego, a na koszta utrzymania kanau wyznaczy wie My-

szkowce, miasteczko ahiszyn i opat po 8 zp. od wiosa

lub spr}Tchy. Póniej jednake byy robot}' na lat kilka prze-

rwane. Ogiski, bdc na emigracyi, udawa si do Fryderyka II

z listown prob, datowan d. 1 padz. 1771 o „interpozycy...

aby dobra moje wmieszczone w powiecie Piskim i Grodzie-

skim, jako dotd w dochodach swoich konsekrowane na ery-

gowanie i utrzymywanie tej roboty (kanau) by mogy ochro-

nione w tej jedynie intencyi". Odpowied ministra Finken-

*) Dz. Handl. 1786, str. 374—377, 454. Listy Patryotyczne (Wy-

bickiego! I, 255. Sprawozdanie kasztelana Morskiego w Izbie sejmo-

wej na sesyi z dnia 14/1 1791 roku (Dyar. 1790 urzdowy tom I cz. II,

str. 67). Podug Czackiego pierwszy Dzieduszycki szambelan wybra si do

Benderu; poniewa atoli nie mia fermanu: wic zatrzyma go basza, nie

wiedzcy o uznaniu flagi polskiej w traktacie Karowickim. Z Dzieduszyc-

kim pyn szyper Potockiego; ten dotar do Akiermanu, zboe na okrty

tureckie wyadowa i statkami powróci do Jampola, przebywszy pomylnie

katarakty (X. Alojzy Osiski: O yciu i pismach Tadeusza Czackiego

przypis. Nr. 9).



68

Steina brzmiaa odmownie i ostro: „J. K. Mo zleci mi przy-

tcm przeoy WMPanu otwarcie, e jako si WMPan de-

klarowa przeciwko Imperatorowej Rosyi. Pana mego Aliantce,

i przeciw Królowi Polskiemu, swemu Panu, JKMo z tych

powodów adn, by najmniejsz miar wdawa si do da-
nia WMPana nie moe" *). W 1784 r. przeszed ju statek

o 35 asztach z Chersonu do Królewca. Tene Ogiski, het-

man w. lit. okoo r. 1790 kopa znów na Polesiu kana pod

Stetyczowem, a Skirmunt, prezes ziemski piski podo-

bnie wasnym kosztem prowadzi roboty kanalizacyjne od

Horowachy do Welatycz **).

W epoce badanej sprawa komunikacyj wodnych budzia

powszechny interes. Mówi o niej czsto pisma czasowe

i broszury. Inynier Nax radzi poczy Dniestr z Bohem

za pomoc rzeki Murachwy, Windaw z Bolderaw i Bzur

z Wart w miejscu, przez siebie upatrzonem, powyej Piotr-

kowa pod Sulejowem. Do kopania kanaów chcia uywa
wojska***). Do wykonania, a nawet do rozwaania tych pro-

jektów nie przyszo; robiono jednak pilniejsze rzeczy i robiono

gorliwie, bo prócz usiowa prywatnych wystpuje rzd z tro-

skliwoci o „defluitacy". Utworzone w roku 1764 Komi-

sye Skarbowe pomidzy rónemi obowizkami miay wanie
wskazany sobie obowizek opieki nad handlem.

Z polecenia króla Stanisawa Augusta, uczony ksidz

Franciszek N a r w o j s z, jezuita, trzy lata pracuje nad oczy-

szczeniem Niemna, a Komisya Skarbowa Litewska miaa wy-

*) List do Fryderyka II, tomaczony z francuskiego, znajduje si

w papierach familijnych p. Hermana Koci.

**) Vol. Leg. VII f. 846 (str. 393). Gloger w kwartalniku Ko-

sów II, str. 6 Jekel, Pohlens Handelsgesch. 1809, II, 64. Bdzkiewicz
1. cit. str. 124. Posg, zdaje si, nie by wystawiony zapewne z powodu

zaburze krajowych. Relacya Deputacyi do lustrowania kanaów w Pa-

mitniku H. P. 1791, str. 915.

***) Wykad pocz. praw. Ek. Polit. str. 210, 211, 213, 216.
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znaczon na tene cel sum 20,000 zip. rocznie *). Komi-
sya Skarbowa Koronna pilnowaa, aby na rzekach

spawnych nie stawiano mynów z groblami, przeszkadzajce-

mi egludze. W roku 1767 wydala uniwersa z przypomnie-

niem dawnych konstytucyj, wzbraniajcych stawiania my-
nów na rzekach spawnych; delegowaa jednego ze swych

wspólkomisarzy (Karwowskiego) do rzek Biebrzy, Orzycy, -
ku i Nety; cigle a do roku 1772 oya koszt na utrzyma-

nie w porzdku szpicy Montawskiej na Wile pod Gda-
skiem; w roku 1776 zesaa inyniera swojego majora de

Woyten na rewizy rzeki Liwiec; kazaa mu zrobi map rze-

ki Wskry; w roku 1777 wyznaczya 2,000 zip. na cinienie

rzeki Pilicy za pomoc tamy i kazaa uprztn myn Stani-

szewskiego **). Co do rzeki Wart}', poniewa zesany do

niej inynier doniós, e usunicie licznych zawad wymagao-
by znacznych kosztów, Komisya poprzestaa w roku 1789 na

wydaniu obwieszczenia do województw sieradzkiego i kali-

skiego wzgldem usunicia mynów i jazów; ale w roku 1790

postanowia wykona potrzebne do uspawnienia robot}', ka-

zaa inynierowi Langfortowi odrysowa map rzeki, poczy-

najc od Sieradza, znie wszystkie jazy i myny, rozpocz
czyszczenie koryta podug udzielonej mu instrukcyi; w roku

za nastpnym wydaa mu 3,000 zp. na machin do czyszcze-

nia rzeki i najcie statku ***). Na Bugu eby wszystkie jazy

i myny uprztn, Komisya wydaa dyspozycy, aby ich po-

sesorowie byli niezwocznie pod sd zapozwani. Nakazana

rewizya tych rzek i wysanym oficyalistom dana cisa in-

strukcya na powództwo Strojnowskiego (zapewne Waleryana),

który odebra w tym celu penomocnictwo od województwa

*) Skrzetuski Prawo Polit. Nar. Polsk. II 238.

**) Pr. Ek. A/4 str. 151, 116; A 9 str. 37; A 13 str. 418, 432

A 14 str. 612.

***) Pr. Ekon. A 24 str. 15; A 26 str. 312; A 27 str. 751; A/2J

str. 931.
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Woyskiego, sdzia spraw o myny i jazy na Bugu. W r.

1788, inynier Mehler z oficyalist Kuszewskim wysani znów
z poleceniem, aby wymierzyli gboko wody na tej rzece

co 50 lub 60 okci, a w zaomach czciej; aby wyszczegól-

nili w swoim dzienniku szeroko rzeki, wysoko brzegów,

wspór wody i zalewy; aby opisali, jak wielkie wrota w my-
nach i luzach, czy nie przeszkadzaj defluitacjn? i t. p. Za

wzór podany jest Czackiego opis rzeki Nidy, pomijajc

tylko cen lasów nadbrzenych. Podobn instrukcy otrzymali

tene Mehler i Rutkowski do ponownego zrewidowania rzeki

Warty. Zabierajc si do czyszczenia rzek Suczy i Horynia,

pisaa do Komisyi Skarbowej Litewskiej o pomoc i spódziaa-

nie. Uznaa potrzeb bicia tam dla uregulowania biegu Wi-

sy przynajmniej pod Nowem Miastem Korczynem i projekt

swój z map przesaa sejmowi w roku 1791. Zsyaa te in-

yniera Woytena na zrewidowanie portu przy m. Kazimierzu

nad Wis i daa funduszu od Rady Nieustajcej *).

Nie posiadam}' tak dokadnych informacyj o czynno-

ciach Komisyi S k a r b o wej Litewskiej; wiemy tyl-

ko, e pod jej kierownictwem wykonanem byo wielkie dzie-

o przekopania kanau Królewskiego czyli Dniepr-

sko-Bugskiego, którj' poczy Pin, dopyw Prypeci z Mu-

chawcem. dopywem Buga, a wic morze Czarne z Baltj^c-

kiem. Roboty musiay by rozpoczte przed rokiem 1775, jak

si domyla mona ze sów konstytucyi sejmu rozbiorowe-

go **), ale Tyzenhauz obraca wyznaczone przez konstytucy

pienidze na inny uytek (§ 89), wic systematycznie i ener-

*) Pr. Ek. A/26, str. 867; A/25, str. 107, 584, 587; A/28, str.

870; A/24, str. 317, 182, 570; sprawozdanie Morskiego przed sejmem

dnia 14 1 1791 roku. Dyaryusz urzdowy 1790 roku tom I cz 2, str.

64—65.

**) Yolumina Legum VIII 650 (str. 405!; „Otworzenie spawu rzek
Pin i Muchawcem oraz uprztnienie tych rzek od zawad, defluitacyi szko-

dliwych, mie chcemy i aby Komisya Skarbowa W. X. Litewskiego to

dzieo rozpoczte kontynuowaa najoszczdniej, zalecamy".
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gicznie poprowadzia je Komisya dopiero w latach 1781—
1783. Kierownictwo techniczne mia sobie powierzone jeo-

metra i hydraulik Szulc, wydoskonalony w Szwecyi; „ten

z dobranymi wynalaz drog, którdy kana mia by prowa-

dzony *). Ju w 1784 roku wzmiankowany Mateusz Butry-

mowicz móg wyprawi dziesi swoich „szuhalej" (statków

poleskich) z adunkiem soniny, wdlin, zboa etc. do War-

szawy i Gdaska. Transport przeszed pomylnie, jakkolwiek

nie bez trudnoci i przeszkód ze strony nadbrzenych pose-

sorów, którzy pomimo konstytucyj i zalece Komisyi Skarbo-

wej nie uprztnli swych mynów. Trzeba byo w kilku

miejscach groble rozkopywa i sypa na nowo, pod Kobry-

niem za z powodu uporczywej odmowy posesora wypado
wyadowywa statki i przeciga je koo grobli ldem. Po-

mimo tych przeszkód egluga trwaa miesic niespena (od 13

maja do 1 1 czerwca) i szyper Stachowski zo}' w grodzie

Warszawskim wiadectwo magistratu Piskiego (nibj7 kono-

sament) oraz dokadny dziennik podróy, który nastpnie zo-

sta przedoony królowi i podany do druku w pismach. Nie-

dugo potem sam Stanisaw August przedsiwzi podró do

Piska i objeda nowy kana w ozdobnej odzi, z jednego

olbrzymiego dbu wyobionej, od wsi Horodzca do pierwszej

luzy. **).

Dugo kanau wynosia mil 8, a koszta kopania dosi-

gy prawie 1 miliona zot. polskich ***). Ostateczne doko-

Zaleski: Pamitn., str. 151.

**) Dziennik szypra by wydrukowany pierwotnie, o ile sobie przy-

pominamy, w Korespondencie Kraj. i Zagr. powtórzony treciwie

w dziele: „Polen zur Zeit der zwey letzten Theilungen dieses Reiches histo-

risch, statistisch und geographisch... gedruckt im Jahre 1807, str. 286 — 3.

Szczegóowy opis eglugi i podróy królewskiej, poda Jul. Bartosze-
wicz w Encyklopedyi Orgelbranda w art. Butrymowicz.

Konstytucya z roku 1776 (Vol. Leg. VIII, f. 231) wyznaczya
na kontynuacy kanau po 60,000 zp. rocznie, lecz Komisya Skarb. Litew-

ska snad nie zawsze tym funduszem rozrzdzaa, gdy wiemy ze róda
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czenie kanau nastpio dopiero w wieku XIX *), jednake i za

Stanisawa Augusta spaw nie ograniczy si t pierwsz wy-
praw Butrymowicza. Owszem, wiemy dowodnie, e w la-

tach: L785, L786, 1787 pyty i statki wygodnie przechodziy

i e znaczne transporty towaru drzewnego i rónych produk-

tów z miejsc, o kilkadziesit mil od kanau odlegych, byy
przez kupców pomylnie przeprowadzone. Lecz od roku 1788

zaczty si lata niezwykle suche i zimy niezwykle maonie-
ne. Skutkiem tego powysychay rzeki i w samym kanale

zabrako wody. Zatrzymay si wic transporty i oczekiway

z roku na rok na obfitsz wod. Szacowano podug wyzna-

nia kupców mas zatrzymanych towarów na 300,000 czerw,

zlot., strat w roku 1791 na ósm cz tej sumy. Komi-

sya Porzdkowa Powiatu Piskiego obraa ze swego koa De-

putacy do lustrowania kanaów litewskich, a ta, objechawszy

znaczn przestrze od Piska ku Bugowi, wykazaa potrzeb

nowych robót i podaa róne projekty, które wszake z po-

wodu nadeszlych wkrótce nieszcz krajowych zapewne wy-
konanemi nie zostay **).

Dozór i roboty byy prowadzone jeszcze w roku 1792;

w maju bowiem tego roku Komisya Skarbowa Obojga Naro-

dów daa dyspozycy inynierowi prowicyi W. X. Litewskie-

go von Schulten'owi, tudzie inspektorowi fabryki Krasnodb-

urzdowego (Relacya examinu rachunku Skarbu W. X. Lit., 1788— 1790

przez Butrymowicza, str. 40), e od roku 1776 do 1790 wydano 831.146

zp., zaliczajc w to 60.000 zp., danych przez Stanisawa Augusta z wa-
snych dochodów. Znalelimy nadto w aktach Komisyi Skar. Ob. Narodo-

wej dwie poniej wymienione sumy: 40.802 i [54.706 zp., asygnowane

w roku 1792, które z poprzedni razem utworz 926.654 zp., a nie jest

nam znany koszt robót, prowadzonych w roku 1791. Ogólna wic suma
przewyszy zapewne milion o kilkanacie tysicy. W kadym razie jestto

suma nader maa, chociaby w porównaniu z kosztem kanau Ogiskiego.

*) Bdzkiewicz, loco cit, str. 124.

**) Relacya Deputacyi do zlustrowania kanaów litcw. w Pam.
H. Po lit. 1791, str. 868, 872, 903.
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skiemu .,kontynuowania dalszej roboty okoo kanau Mucha-

wieckiego"; do pozostajcych z poprzedniego roku 40.802 zt.

dodaa 54,706 zp. i zalecaa trzyma straników, eby „burty

bydem psowane nie byty". Zaniecha robót kazano dopiero

dnia 17 sierpnia, po nieszczliwej wojnie i zwyciztwie Tar-

gowicy *). Zabiera si Stanisaw August do kopania portu

pod Pog, lecz przeszkodzi temu Stackelberg w imieniu Im-

peratorowej **).

Nie mona wic obwinia ani szlachty, ani rzdu

w epoce Stanisawa Augusta o niedbalstwo w sprawie ko-

munikacyj. Przyzna winnimy nawet, e duo . zrobiono.

W stosunku jednak do rozlegoci kraju i te usiowania byy

niedostateczne. Zawsze jeszcze na Podolu stay „ogromne

stogi, pastwie robaków bez sposobu sprzeda}' zostawione",

jak pisa Darowski, pose sejmowy. A wedle sów Xaxa,

atwiej sprowadzi pekieflejsz z Hamburga, ni sonin z Ukra-

iny ***). Chcc tedy zrozumie natur handlu owoczesnego,

powinnimy zapomnie o szosach, drogach elaznych, eglu-

dze parowej, któremi nas obdarzy wiek XIX, a do kombina-

cyj swoich wprowadzi, jako czynnik stay, wielk trudno

komunikacyj szczególnie ldowych. Województwa: Miskie,

Woyskie a nawet okolice Zadnieprzaskie czeka}- zim}', e-

by przewie saniami produkt}- swoje do przystani nad rzeka-

mi Szczar i Wili ****). Podnosio to niewtpliwie koszta

transportu, pomimo znacznie niszej, ni dzisiaj, pacy furma-

nom i flisom, a przedewszystkiem tumacz}- nam t gwato-

wn rónic cen, jak w rónych okolicach spostrzeemy,

a jaka dzi byaby niemoliw (np. e w Kijowie podczas

' Pr. Ek. A 30, str. 1365 i 2063. Dawniej obserwacy prowa-

dzili Jasiski podpukownik i Górski, kapitan artyleryi Litew. (Pamitnik

H. P, 1791, str. 885).

**) Niemcewicz: Pamit. 1848, str. 90.

---• Dz. H. 1786, str. 376; Nax: Wykad ek., str. 202.

****) Pamitn. H. P. 1782, str. 324.
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zjazdu kaniowskiego funt misa pacono po zotemu, jedno

jajo po 15 gr., a ciel po 15 rubli).

31. Przypatrzmy si teraz cenom rónych przedmio-

tów i potrzeb ycia wewntrz kraju, przedmiotów wasnej

produkcyi, a na podstawie tych cen oznaczmy warto owo-

czesnych pienidzy. Otrzymamy tym sposobem obraz szcze-

góowy handlu wewntrznego.

W badanym przez nas 30-letnim okresie pod wpywem
wypadków politycznych objawio si znaczne falowanie cen:

w ogóle jednak dostrzega si daje saba dno do podwy-
ki onych.

I. Ceny zbó i chleba.

Rolnik i ekonomista spóczesny, Waleryjan Stroi-

li o w s k i z osobistych wspomnie i spostrzee utworzy

sobie zarys historyczny intratnoci gospodarstw, obejmujcy

niemal ca epok Stanisawa Augusta. Lubo spostrzeenia

zebrane byy na Woyniu i stosowa si mog cile tylko

do województw poudniowych, powtarzamy jednak cay ustp,

poniewa uycza nam duo wiata do oryentowania si w prze-

obraeniach czasu.

„Zapamitam ceny zboa przypadkowe od roku 1768;

nazywam za to cen nadzwyczajn, kiedy zboe w tym kraju

wyej byo pacone nad przyrodzone w kraju okolicznoci

i zwyczaj. W roku 1768 wojna Rosyi z Turczynem wyni-

ka..., potrzebowano wiele zboa na Wooszczyzn dla wojska

rosyjskiego. Powietrze zaraz potem wypade na ludzi, prze-

rwany ztd w wielu miejscach dowóz, zwizek Barski a ztd

powikszona liczba wojska rosyjskiego w Polsce—to wszyst-

ko podnosio cen zboa yta a do zlot. 8, które wprzód na

Woyniu byo zotych 2, na Podolu od 1 i pó do 1 zotego,

a w Bracawskiem a do 20-tu groszy korzec. Cena zboa

z tych przyczyn tak wysoka trwaa a do roku prawie

1772, lubo w innych miejscach zmniejszya si; we Lwowie

bowiem, gdzie byem natenczas w Akademii, w roku 1771
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yto byo 6 zt. korzec. Kontrakty lwowskie 1772 roku, na

których byem obecny, pokazay, e wojna Rosyi z Turkiem

bya przyczyn najwiksz podwyszonej ceny zboa w tych

prowincyach... Tego roku byo na tych kontraktach pieni-

dzy w gotowinie zip. 100 milionów — kapita, jaki dotd ra-

zem zgromadzony w Polsce nie by znany. Przedtem szlach-

cic, majcy zp. 10.000, móg za ten kapita dosta zastaw

wioski, albo dobr dzieraw dóbr; natenczas syszaem skar-

cych si, i z takimi kapitaami odsyano dzierawi sady

owocowe, ale nie dobra. Cena paszczyzny na Woyniu nad

Bugiem ledwie nie statecznie z groszy 6-u lub 8-u, jak da-

wniej bya, podwyszon zostaa: ciga na groszy 15, piesza

na grosz} r 10: w wielu miejscach Podola, gdzie s las}', przy-

sza do teje ceny; za na Ukrainie, jak mówi, na dochód

ani dzierawicemu dobra, ani kupujcemu za nic nie bya
liczona, gdy wocianie pacili mae cz\rnsze, a t robocizn,

któr dawali do uprawy roli i wymotu, nazywali darem-

szczyzn i chop j odrabia. Pienidze z kraju polskiego

w lat sze do roku 1778, a zupenie w lat om do r. 1780

wyniosh' si dla przyczyn, które s powiedziane w Ekono-

mice mojej politycznej o pienidzach, e te nigdzie i nigdy

w ubogim kraju utrzyma si nie mog. Ja sam dobra ony
dzierawiem dzie cigy i pieszy po gr. 8, a dobra pod Du-

bnem.... zastawiem w korzyci 8° prócz wielu wygód zasta-

wnikowi danych, w której zastawie dzie cigy po 15, a pie-

szy po 10 puszczaem: zastawnik jednak skary si jeszcze na

taki kontrakt. W tych latach a do roku 1785 yta cena

bya na Woyniu i nawet w powiecie wodzimierskim róna:

z. 2 — 3, a czasem i 4. w Warszawie 1785 i 1786 po zo-

tych 5 (?).

.,Pamitne zamitrenie gospodarstwa rolnego w Galicyi

i zakócenie dziedziców wsi z wocianami przez urzdzenia

nowe a nieostrone Józefa II, a wicej jeszcze ze ich wyko-

nanie przez urzdników, przez co byo w tamtym kraju zni-

szczone rolnictwo, a ztd nastpi niedostatek zboa, zrobio

tam znaczne podwyszenie jego ceny. Od roku 1783 aku-
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powano zboa z Polski do Galicyi... i pacono do tego na ko-

morach austryackich nagrod za wprowadzone zboe tame.
Pierwszy raz na mojem gospodarstwie sprzedawaem naten-

czas }rto po z. 8 korzec cen najwysz. Do tego wynika
wojna L787 roku cen zboa w Polsce podniosa do najwy-
szego stopnia: w powiecie wodzimierskim by pacony korzec

yta po z. 10 — 12, na przednówku do 14, do Galicyi wy-
wieziony od 15—20; na Podolu i w Bracawskiem prawie rów-

na cena zboa, gdy ztamtd zakupowano go na Wooszczy-
zn dla wojska rosyjskiego. Po r. 1772 ta bya druga epoka

wpywu pienidzy do Polski, która, mniema potrzeba, i za-

cza si od r. 1784 a trwaa a do r. 1791... Wielu ju tu

moe pamita, e te pienidze w Polsce, jako w kraju ubo-

gim, podobnie nie utrzymay si, jak pierwsze. W r. 1791

ju zaczyna pokazywa si niedostatek, a potem coraz wi-
kszy, co sprawio, i rzadko z tego niedostatku móg kto

przeda lub kupi wie. Trwao to do r. 1801, a zwyczajna

cena w przeday i kupnie dóbr bywaa groszy 15 ciga, a 10

piesza (paszczj^zna)... Do roku 1799 póki wielkie wojsko nie

weszo w kraj nasz... yto w guberniach Woyskiej i Podol-

skiej 4 do 5 z.; nad Bugiem tylko miao wysz cen" *).

Wszake na spaw wilanj' i na handel Mazowsza,

Wielkopolski, Litwy powoywane przez Strojnowskiego
wypadki nie wywieray adnego prawie wpywu. W tej stro-

nie znaczny nacisk wywieraa polityka pruska, ostatecznie je-

dnak reguloway cen dania Hollandyi i Anglii, co do któ-

rych miejmy na uwadze nastpne zjawiska: 1) wzrost silny

ludnoci w Anglii i wynikajc ztd potrzeb wprowadzania

zbó zagranicznych, przewanie polskich, poczynajc ju od

roku 1765; przywóz ten wyniós w cigu dziesiciolecia 1766

—

*) O ugodach dziedziców z wocianami przez Waleryana Strze-

mie z Stroynowa na hrabstwie Horochowskiem Stroyno wskiego, kawalera

orderów Ora Biaego i witego Stanisawa, Wilno. Druk Akademii 1808,

str. 86—91.
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1775 roku 1,797,583 kwarterów, w nastpnem dziesicioleciu

zmniejszy! si do 1,521,803 kwarterów, a potem w latach

1786—1795 znowu powikszy! si a do 2,818,291 kwarte-

rów; 2) e w Niemczech lata 1765 i 1776 odznaczay si

miernym lub zym urodzajem, a 1771 i 1772 byy bardzo dro-

gie, e w r. 1782 panowaa wielka droyzna we Francyi, e
jednak po r. 1776 a do koca XVIII wieku nastpuje szereg

lat pomylnych pod wzgldem urodzajów i przewanie su-

chych *).

Uoenie dokadnej tabeli cen dla targowisk wewntrz-

nych za cae trzydziestolecie jest dla nas rzecz niemoliw.

Posiadamy tylko nieprzerwany szereg cen gdaskich, ale te

s wyrazem popytu zagranicznego i suy mog tylko do

wymierzenia zyskownoci handlu wywozowego. Potrzeby

spoycia domowego byy zaspakajane na targach miast we-

wntrznych, a wanie z tych targów posiadamy niekomple-

tne doniesienia dopiero od poowy dziewitego dziesiciolecia.

Na poprzednie wic lata moemy posikowa si tylko lune-

mi wzmiankami i cennikiem toruskim, wycignitym z miej-

scowej gazety. Wspominalimy wyej, jak gorliwie krzta

si Dziennik Handlowy okoo uoenia „tabeli targów cao-

krajowej"; w r. 1785 sam król w dugim i czule zredagowa-

nym uniwersale prosi wojewodów, kasztelanów, starostów

o wiadomoci handlowe i wykazy cen targowych; w r. 1788

Departament Policyi zaleca miastom i miasteczkom nadsya-

nie raportów miesicznych o targach zboa „kocem udziela-

nia ich Autorowi Dziennika Handlowego"; w roku 1790 po-

dobnych raportów do wasnego uytku zadaa Komisya

Skarbowa Koronna **), ale skutek nie odpowiedzia tym usi-

*) Roscher W.: „Ueber Korntheuerungen" 1847, Cotta, str. 18,

20, 24, 31; szczegóowa tablica przywozu i wywozu angielskiego: Th.

Tooke: „Thoughts and Details of the high a Iow prices.... from 1793 to

1882. London 1824. Appendix", str. 34.

**) Uniwersa z dnia 9 grudnia 1785 roku, przedrukowany w Dz.

Han dl. 1786 roku, str. 365; Relacya delegowanych od N. Konfederacyi
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owaniom. Ze wszystkich materyaów, jakie mielimy w r-

ku, najobfitszym jest zbiór cen Dziennika Handlowego, zdo-

byty przez osobiste stosunki redaktora z magistratami ró-

nych miast i policy warszawsk *). Musimy przeto zrezy-

gnowa z dokadnoci cile naukowej i ograniczy si na

zuytkowaniu materyalu, jaki si znalaz. Dla uzupenienia

licznych luk i dostarczenia podstaw do przypuszczalnego

wnioskowania przytoczymy ceny gdaskie podug tablicy

Czackiego, chocia bowiem su one za wyraz popytu

zagranicznego i zawsze znacznie s w\'sze od cen wewn-
trznych krajowych, nastrczaj nam przecie t dogodno,

e stanowi szereg nieprzerwany i posiadaj najwyszy mo-

liwie stopie dokadnoci. Ostrzegamy przytm, emy zwi-

kszyli cyfry Czackiego :H

2
razy, chcc zamieni zote

gdaskie (12 na dukat) na zote polskie (18 w dukacie wedug
zwykle uywanej za Stanisawa Augusta rachub}'). Przy* obli-

czaniu cen}' korca uywalimy stosunku 28,75 korca na jeden

aszt gdaski (cilej 28,76 : 1), a to na nastpnej zasadzie:

aszt gdaski zawiera 60 korczyków gdaskich, korczyk taki

= 2761 cali szeciennych paryzkich, a korzec warszawski =
6„54 takime calom czyli 2 19 korczyków. Tym sposobem

aszt powinienby zawiera tylko 27 korcy warszawskich, ale

Glnej. Ob. Nar. do examinu policyi roku 1792, sesya 3a, str. 6; Pr. Ek.

A 27, str. 425.

*) Wiemy dowodnie, e Regent Komisyi Sk. Kor. Albrycht sporz-

dzi pracowicie tabel targów miast polskich, ale tylko z 4-ch miesicy

1789 roku (Pr. Ekonom. A 26, str. 945; widzielimy te miesiczne tabele

w protokóach Komisyj Porzdkowych cywilno- wojskowych, ale i te obej-

mowa mog zaledwie kilkoletni okres czasu i wszystkich protokóów

zgromadzi taraz niepodobna; p. Rossman w swej pracy o Budecie

i Ekonomista 1866, I, str. 18) odwouje si do tabel cen od roku 1776: ale

w adnem archiwum nie moglimy ich odnale; na zapytanie nasze sam

p. Rossman, dotknity obecnie lepot, nie by w stanie przypomnie so-

bie, zkd je mia? Przypuszczam}-

, e mogy by zoone w archiwum

magistratu miasta Warszawy i tam spony podczas poaru ratusza w ro-

ku 1863.



79

Gdaszczanie kazali sobie nadsypywa 3 korczyki (dodatek

ten nazywano „Biirgerbest"), przez co dla producentów pol-

skich aszt gdaski musia by rachowany, jak wyej, za 28
7fi

korca warszawskiego. Tak samo postpowalimy z cenami

toruskiemi *).

Innych gatunków zboa nie wyszczególniam}'; notujemy

tylko, e w tym okresie cena owsa bya prawie dwa razy

nisza od ceny yta, cena za jczmienia miaa si do ceny

yta troch wicej ni 5:7 na targu gdaskim (dokadniej

jczmie w 1-szym okresie za aszt 231, w 1776—85 po 261,

w ostatniem za 9 leciu po 319 zp.; owies w tyche okre-

sach 189, 161 i 179 w cenach rednich).

Lata, w których trzy mocarstwa dokonyway pierwsze-

go rozbioru Polski, byy i dla handlu fatalnemi. Od chwili

wkroczenia wojsk, to jest od jesieni roku 1772, bodaj a do

koca roku 1773 zboe byo zabierane bezpatnie. Stanisaw

August ju w poowie (dnia 19) wrzenia 1772 pisa z bole-

ci, e Polska ywi przeszo 100,000 onierz}'. Ambasado-

rowie trzech dworów w nocie z dnia 22 lipca 1773 nakazuj

dawa na kadego onierza dobrego misa i obiecuj paci
po 3 grosze za funt, wyznaczaj te cen na siano i som

*) Tablica Czackiego: O Litew. i Polskich Prawach, wyd. Tu-

rowskiego II, 270 porównaj tame I, 170 przypisek 5, ceny toruskie

z „Thornische wóchentliche Nachrichten" z lat 1764— 1768 z kadego pra-

wie kwartau; ceny najnisze bywaj zwykle w kwartale styczniowym na

pszenic czerwon, najwysze w padzierniku na pszenic bia; w póniej-

szych latach cen}r zboowe w asztach nie byy zamieszczane. Obliczenie

stosunku korca warszawskiego do aszta gdaskiego jest oparte na Pamit.

Histor. Polit. 1783, str. 21. Czacki mniej dokadnie liczy okoo 28 korcy

warszawskich „na aszt" przy wychodzie z Gdaska (tame II, 268), cho-

cia w innem miejscu sam podaje bardzo zblion do uytej przez nas

liczby cali paryzkich 6.000 na korzec (I, 307); ceny woyskie, podolskie

i bracawskie z przytoczonego wyej ustpu Stroynowskiego; cena pod

Warszaw z rachunku w Uwagach Tygodniowych warszawskich ku po-

wszechnemu poytkowi przeoonych o pomnoeniu Ekonomii w Królestwie

Polskiem 1768. Nr. 3.
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po 10 gr. za 4 pudy polskie, ale o ycie i owsie nie wspo-

minaj wcale *). Dopiero z pocztkiem 1774 roku minister

Sztakelberg i komenderujcy wojsk rosyjskich jenera Roma-

nus przesiali taks prowiantu i furaów, w której za korzec

:yta warszawski oznaczono 10 zl., za owies zl. 5, za 1 pud

siana po gr. 14, a za pud som}' targanej po gr. 12; dali
za to, aby kady obywatel dobrowolnie przystawia prowian-

ty; zapewne uwaali t cen za dobr **). Wistocie, hetman

wielki koronny przyznawa, e cena w}-znaczona byaby je-

szcze dosy dostarczajca. Wszake we wrzeniu 1774 roku

jenera Romanus paci tylko po 8 zip. za korzec yta, gdy

na targu, jak zapewnia prezes Delegacyi, biskup Ostrowski

„stao yto na 13 zp."; przy obradach day si te sysze

Tab. 69.

Ceny pszenicy w pierwszem dziesicioleciu okresu II.

Rok
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Tab. 70.

Ceny yta w pierwszem dziesicioleciu okresu II.

Rok
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Najobfitszego materyalu, dziki staraniom, podjtym
przez Dziennik Handlowy, dostarczyo nam nastpne omiole-

cie, o roku za 1

7

C>4 posiadamy tylko lune wskazówki i to

z czasów oblenia Warszawy, a wic w chwili anormal-

nej *). W ogóle objawi si znaczny wzrost cen z przyczyn,

które poniej wykaemy.

Rozgldajc si porównawczo w pozycyach tablic poje-

dynczych oraz w tablicach wszystkich trzech okresów, prze-

konywamy si. e XVIII wieku rónice w cenach zboowych
byy wielkie, wiksze nibymy wyobrazi zdoali, biorc mia-

r z dzisiejszych stosunków handlowych. Tak np. przed pier-

wsz wojn tureck ceny bracawskie mogy by dziewi
razy mniejszemi od mazowieckich, przeszo 14 razy od to-

ruskich, 16 i pó razy od gdaskich (w r. 1766 yto). Jest

to dowodem fatalnych warunków handlowych, dowodem nad-

zwyczajnego braku odbytu na Ukrainie. Z czasem warunki

te poprawiy si; w okresie drugim ku kocowi i w trzecim

(Tab. 72) rónica pomidzy cenami podolskiemi, braclawskie-

mi i warszawskiemi a nawet gdaskiemi nie przenosi stosun-

ku potrójnego (3 : 1). S t r o y nowski przypisuje to pole-

pszenie wpywowi wojen rosyjsko-tureckich i popytowi na

zboe do Galicyi; naley jednak policzy spor cz tych

zwikszonych zysków rolnictwa na wpyw handlu Czarnomor-

skiego i kolonizacyi stepów Noworosyjskich po zajciu Krymu.

Wysza skala cen litewskich w porównaniu z koronne-

mi wynika zapewne z mniejszej yznoci gruntów i koszto-

wniejszej produkcyi

przez Komisy Skarbu Koronnego w widokach obnienia taryfy pruskiej

z Pr. Ek. A/3, str. 67— 71, wodzimierskie i warszawskie podug Waler.

Stroynowskiego 1. cit).

*) W czerwcu 1794 podczas oblenia, z powodu cienionego do-

wozu, cena yta w Warszawie poskoczya do 15 zp. Wtedy wydzia y-
wnoci powici 6.000 korcy z magazynów wojskowych i przeda je po

12 zp. (Gaz. Rzd, Nr. 21, str. 83.
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Nareszcie w jednej i tej samej miejscowoci zdarza si

gwatowne podskakiwanie cen: w Warszawie np. pszenica do

dwóch razy, a w Wilnie prawie do piciu razy. Takie zja-

wisko prz3rpisa naley zapewne klskom losowym, nieuro-

dzajom. W istocie wiemy, e plon z r. 1785 okaza si zb}'t

szczupym; od stycznia r. 1786 Komisya Skarbu Koronnego

wysya oficyalistów swoich, aby skupowali zboe i urzdzali

magazyny w Grodnie „gdzie nad Wili", oraz w Sandomie-

rzu, Krzemiecu, Dubience „dla zapobieenia grocego kra-

jom Rzpltej niedostatkiem ywnoci niebezpieczestwa"; ale

wiosna 1786 r. zapowiedziaa si dobrze, gdy ta Komisya

w lipcu nakazuje wyprzeda napenione ju zboem magazy-

ny, „nie widzc potrzeby trzymania zboa skarbowego z po-

wodu okazujcych si urodzajów tegorocznych" *). Takiej

przezornoci nie okazaa Komisya Litewska w r. 1787, gdy

w Wilnie pszenica i yto w zimie tego roku podroao nie-

sychanie (120 i 90 zp. za beczk), a jeszcze z wiosn 1788

roku obniya si bardzo niewiele. Wojewoda krakowski Ma-

achowski mówi w kocu r. 1788**) o „kilkuletnich nieurodza-

jach" i o braku zapasów. Dopiero w roku 1792 oczekiwano

zapewne wielkich urodzajów, bo Komisya Skarbowa Koronna,

która, wyprzedajc magazyn Kazimierski, oznaczaa dawniej

cen yta na 15 zp., w maju tego roku pocenia yto i j-

czmie Szmulowi Jakubowiczowi tylko po 5 i pó zp. ***).

Z cen wewntrznych, krajowych, najwaniejszemi dla nas s
warszawskie z ostatniej (72-ej) tabeli ze wzgldu na obfito

i dokadno materyaów, z których s wycignite. Przytem

podug Warszawy obliczalimy warto caej produkcyi: zbo-

owej z r. 1872. Po wykreleniu dwóch pozycyj najwyszej

(16 zp.) i najniszej (8 i pó zp.) otrzymalimy z 8-letniego

okresu cen redni yta dla Warszawy zp. 12 groszy 167.=,

) Prot. Ek. A/23, str. 16 nast. 404, 591, 610.

**) Dyaryusz 1788 (urzdowy) I, cz 2, str. 420.

***) Pr. Ek. A/28, str. 3; A'30, str, 1369 i 1853.
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/ 1:,
zotego) za korzec. Porównywajc t cyfro z ce-

n roku 1871, jako ostatni z podanych w Encyklopedyi Rol-

nictwa, otrzymamy stosunek zotego przeszlowiecznego do

dzisiejszego jak 1 do 3 :

74 (dokadniej 1 : 3,7695). To znaczy,

e w okresie L786—1793 roku za 1 zoty mona byo kupi

tyle yta, ile teraz (w r. 1871) kupujemy za 3 3
/.t

zip. Podug

zasad rachuby, w statystyce przyjtych, stosunek cen yta
przyjmuje si za norm do oznaczenia wartoci pienidzy; mó-

wimy zatem i za podstaw do dalszych oblicze przyjmuje-

my, e:

Nr. 73.

1 zp. (1786— 1793)= 3, 77 zp. dzisiejszych z r. 1871*).

Lubo zboe znacznie taszem byo w Polsce, ni w Eu-

ropie zachodniej, jednake chleb sprzedawa si po mia-

stach wikszych w cenie stosunkowo wysokiej. Przynajmniej

o Warszawie S c h u 1 1 z powiada, e „w najmniej yznych
krajach monarchii pruskiej chleb jest wikszy i lepszy, ni tu

w rodku najurodzajniejszych okolic". Tómaczy to brakiem

dozoru rzdowego tak nad caym wywozem krajowym w o-

góle, jako te nad handlarzami zboa i piekarzami w szcze-

gólnoci **).

Taksa zboowa Kociuszki oznaczaa tylko 1 grosz za

funt chleba, ale bya to cena wiejska i przytem na chleb o-
nierski, razowy. W Toruniu w roku 1789 taksa oznaczaa
w kwietniu za 1 grosz tylko 3

/4 funta i 4 Schotten, a w pa-

dzierniku jeszcze mniej, bo /« funta 10 l

t
Schotten; ta osta-

*) Jakkolwiek ceny gdaskie nie mog suy za wyraz stosun-

ków ekonomicznych wntrza kraju, to jednak wypada bardzo zbliony sto-

sunek (1 : 3, 5 ) skoro podzielimy przez sum wszystkich rednich cen yta
(z tablic 68, 70, 72) a wic z caej epoki cen np. z dnia 10 marca 1877

roku, mianowicie 6,34 kop., czyli 42 l

/ ]5 zp., podan przez dom handlowy
M. Baranowski i w Gdasku (Kuryer Warszawski 1877 r. z dnia 14 3

Nr. 57).

**) „Reise eines Lieflanders I, 135".
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tnia cena utrzymywaa si jeszcze dnia 25 czerwca 1791 ro-

ku *) w Warszawie, ceny byy wysze.

2. Ceny innych artykuów ywnoci.

„Kasze, podwójnie zboa potrzebuj": stosownie do tej

maksym)'' cena jest zwykle okoo dwóch razy wiksza: w r.

1787 komisarze do uoenia prowiantów dla wojsk rosyjskich

w obwieszczeniach swoich obiecuj za krupy jaglane po 26

zp. od korca, a Komisya Skarbowa Koronna w roku 1791

oznacza cen krup jaglanych na 28, hreczanych na 25 zp.

za korzec **).

Misa funt w r. 1773 przy dostawach dla wojska ce-

niony by w powoanej nocie ambasadorów na 3 grosze: t
sam cen znajdujemy w taksie obozowej Kociuszki w roku

1794. W Warszawie a do czasów sejmu czteroletniego

zwyka cena wynosia podobno gr. 5, w roku za 1789 przy

wzrastajcej droynie dochodzi miaa do 10 gr., jak powia-

dano, skutkiem wprowadzenia nowego podatku od skór. albo

skutkiem wielkiej konsumpcyi, jak wywoay dziaajce w po-

bliu granic polskich armie.

Ale taksa, wydana na dniu 7 stycznia 1790 przez mar-

szaka w. k. Mniszcha, oznaczaa tylko 7 1

2 gr- (gorsze ga-

tunki do 6 i pó gr.). W Krakowie pacono po 7 i 8 groszy,

lecz w Wilnie w r. 1792 tylko 4 gr. ***). Wieprz lepszy ko-

sztowa w Warszawie w r. 1787 a 108 zp., ciel 18 zp.,

krow ceni Czacki w roku 1780 na 50 zp. Masa funt

w Wilnie w r. 1787 kosztowa gr. 20, grzybów bunt zp. 5.

*) Gaz. Rzd. Nr. 9, str. 34; „Thornische historische Nachrich-

ten" pod wskazanemi datami.

**) Pr. Ek. A 13, str. 67 — 71; A/28, str. 3; Dziennik Handl.

1787 str. 659.

"**) Prot. Deleg. Zagajenie I, sesya XVII z dnia 23 7 1773, str.

84. Gaz. Rzd., str. 34; taksa rzeników Mniszcha w Dz. Handl. 1790,

str. 78 oraz przy Dz. H. 1793; 1792, str. 235, 269, 332. Bi ester u Li-

ski ego: Cudzoziemcy w Polsce, str. 291.
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W Warszawie i Krakowie ceny te musiay by wysze, przy-

najmniej co do masa, które Czacki w r. 17*0 ceni na

38 zp. fask, a wic prawie na 1 zip. funt *).

Za sonin taksa obozowa Kociuszki wyznaczaa gr. 1 2

za funt.

Ceny piwa w r. L767: wilanowskie beczka po zp. 13

groszy 28 do zp. 1
1 , z browaru królewskiego pod koszarami

w Warszawie po zip. 12 do 8, inflanckie do zp. 14 gr. 4,

królewskie na Goldzinowie (pod Warszaw) zip. 6, szlache-

ckie po zp. j i 4 j pó **).

Syntez wszystkich tych cen szczegóowych znajdziemy

w cenie obiadów. Przy niezwykej droynie podczas sejmu

czteroletniego w Warszawie w najlepszych hotelach za obiad,

zoony z zupy, jarzyny, pieczeni i leguminy, pacono 3 zote;

gdy dano dwóch da wicej 4 do 5 zip., za najobfitszy

za o 6—8 daniach z deserem rachowano 6 do 10 zip., w r.

1793, gdy sejmu nie byo, ceny te zniyy si o poow;
wszake najuboszy czowiek w garkuchni podobno nie móg
zje obiadu bez 1 i pó zotego, jeli mamy wierzy podró-

ujcemu cudzoziemcowi. Oficerowie jednake jadali w War-

szawie i w obozie pod Warszaw w 1794 obiady po 1 zp.,

a kolacye po pól zotego. Po wsiach onierz paci za swój

obiad kilka groszy***). Chop ceni dzienn ywno najemni-

ka na groszy 15 ****).

*) Czacki: O Polskich i Lit. Prawach I, 186.

**) Rachunki królewskie w Archiwum Gówne Kr. ksiga Nr.

90 w ekspensie.

***) Szultz: „Reise eines Lieflanders I, 144". Raport Gorzkowskie-

go, Intendenta Policji, wydziau Sandomierskiego w Dz. Hanol. 1792 roku.

Komisya C. W. Rawska wyznaczaa na ywno dla jednej osoby (onie-

rza) na obiad, lub nocleg gr. 4 oprócz misa i trunku (ksiga 3 pod dniem

24 5 1792), a Komisya Czerska kazaa rzenikom w m. Warce sprzedawa

funt misa po 5 gr., ale tylko dla samych onierzy, liczc po 1 funcie na

dzie, wyjwszy pitki i soboty (ksiga 1 pod dniem 19 5 1791). Rachu-

nek z d. 6/9 1794 podany przez Kiersnowskiego w MS hr. Starzeskiego.

1 O poddanych polskich roku 1788, str. 28 przyp. 23.
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3. Ceny mieszka.

Ogoszenie o sprzedawanej w r. 1787 kamienicy war-

szawskiej zawiera nastpujce dane: znajdowaa si w Starej

Warszawie przy ulicy Piwnej, blisko Zamku, skadaa si

z parteru i trzech piter. Na dole jest sklep z jednem oknem

na ulic, izba szynkowna na tyle z jednem oknem na po-

dwórze i zwyke gospodarskie dodatki. Xa pierwszem pitrze

pokój do przyjcia goci zwierciadlany, na ulic z trzema an-

gielskiemi dubeltowemi oknami szka czeskiego, z kominkiem,

piecem, posadzk dbow taflow, woskowan i obiciem nie-

bieskiem; drugi pokój jadalny, óto malowany, z dwoma
oknami dubeltowemi angielskiemi szka czeskiego, na podwó-

rze, z kominkiem, piecem, kredensem, galery do wygody

suc; garderob z trzema szafami nowemi, z dwoma okna-

mi ordynaryjnemi na podwórze; trzeci pokój sypialny z dwo-

ma oknami angielskiemi dubeltowemi szka szlskiego, na po-

dwórze, z kominkiem, piecem, galery ku wygodzie suc:
sionk ma z flizow posadzk i jednem oknem na podwó-

rze; kuchni, piwnic wielk, drwalni, pralni, gór, izdebk

dla ludzi, spiarni. Lokal taki, widocznie dla zamonych ju
ludzi przeznaczony, ceni si rocznie 90 cz. z. (1.020 zp.);

na wyszych pitrach lokale byy naturalnie skromniejsze

i tasze, a caa kamienica czynia dochodu 240 czerw. zlot.

(4.320 zp. owoczesnych) zapewne brutto *).

Byway jednak w kamienicach staromiejskich lepsze,

przynajmniej znacznie drosze mieszkania. Tak, Putarzew-

skiemu, mieszczaninowi i kupcowi Starej Warszawy, paci

komornego Crutta, tumacz jzyków wschodnich, nalecy do

dworu królewskiego, 140 czer. z. (2520 zip.) rocznie **).

*) Dz. Handl 1787, str. 689.

**
) I zaduy si: wiemy to z kartki, polecajcej kasyerowi Komi-

syi Skarbowej Koronnej, aby wypaca Putarzewskiemu po 35 czerw. zot.
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Tyle pacili mieszkacy stali; przyjezdni, jeli si urz-

dzali w Warszawie na czas duszy, mogli wynajmowa apar-

tamenta w cenie od 5 do 100 i wicej czer. zt. miesicznie.

W pierwszorzdnym hotelu Polza „pod Biaym Orem'' na

Tomackiem byy pokoje od 5 do 60 dukatów (90— 1080 zp.

miesicznie). S c h u 1 1 z twierdzi, e ceny mieszka w War-

szawie s wysze ni w Wiedniu, najdroszem ze wszystkich

miast niemieckich, a podczas sejmu Warszawa pod tym

wzgldem moe zaj miejsce po Londynie *). O droy-

nie mieszka podczas jarmarków w miastach mniejszych

wspominalimy ju; w Grodnie podczas sejmu pacono po 1,

2 i 3 dukaty dziennie za pokój.

Wszake osoba uboga (aktorka") moga w Lublinie zna-

le izdebk lich za 6 zp. miesicznie. Tame w r. 1773

snycerz paci za cay dworek drewniany 40, a wony za

izb w dworku murowanym 30 zp. rocznie **). Przypuszcza-

my, e w innych miastach prowincyonalnych za t dosy
umiarkowan cen mona byo wynaj ju wiksz i wygo-

dn izb, lub za ma paci taniej.

4. Ceny wyrobów rzemielniczych i fabrycznych.

Na robot szewck wydana b3'a taksa w r. 1767*"''.

Uprosilimy jednego z dobrych majstrów warszawskich (pana

kwartalnie z pensyi, wynoszcej 100 czer. zl. na kwarta (Arch. Sk. Kor.

dzia LV plika Nr. 104). Tene kasyer Rudnicki paci jeszcze droej, bo

220 czer. zt. za mieszkanie, niejakiemu Rogalskiemu i podobnie w opa-

cie zalega; z kartki jego, nie do jasno napisanej, monaby wnioskowa,

e suma ta stanowi rat kwartaln, lecz nie moemy uwierzy, eby ko-

morne roczne mogo wynosi a 880 czer. z. (5849 zp.).

*) „Reise eines Lieflanders I, 149, 150".

**) J. D. Ochockiego: Pamitniki wyd. Kraszewskiego, w dru-

karni Zawadzkiego 1857, I, str. 83. Lustracya Kolegium jezuickiego,

rkopis Bibl. Uniw. warsz. Nr. 574, str. 353.

***) Dzie. Handl. 1792, str. 26—32. Molier: („Reise von War-

schau nach der Ukrane im Jahre 1780, Herzberg am Harz 1804") podaje,
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Józefa Wójcickiego), który pamita i zna dawniejsze procede-

ry swojego rzemiosa, aby przeszacowa rzeczon taks na

cen}* dzisiejsze (czyli raczej na ceny z r. 1872). Tym sposo-

bem powstaa nastpna tablica porównawcza.

Tab. 74.

Cenv 1767 1872

na ówczesne na dzisiejsze „ ,„„„, -

fo
. . ,

J cena rzeczywista
pienidze: pienidze

But_v z czerwonej kajsar-

skiej i ótej skóry. . 26 z. 12 g. 98 z. 26 g. 46z.20g.(rs.7)
Buty niemieckim krojem . 23 „ 26 „ 90 ,, — „ ?

But}- robot czarn pol-

sk, sakowe czarne . 10 „ 15 „ 39 ., 15 „ 35,, — „ (rs. 5 k. 25)

Robota cienka biao-
gowska:

Trzewiki drojetowe . . 9 „ — „ 34 ,, — „ ?

„ z piknej sako-

wej szlichtowanej skó-

ry
'

wywracania . . . 5 „ — „ 18 ., 24 „ 12 „ — „ („ 1 „80)
Robota gruba czarna: .

Buty z 2 podeszwami
i cholewami dugie ry-

backie juchtowe. .

*
. 13 „ 15 „ j

50 „ 12 „ 80 „ —„(„12 „ —

)

Buty chopskie o jednym
szwie 8 „ — „ 30 „ 4 „ 35 „—„(,. 5 „ 25)

Buty chopskie o dwóch
szwach 7 „ — „

j

26 „ 12 „ 30 „ — „ („ 4 „ 50)

Buty chopskie z podlej-

szej skóry 6 „ — „ j

22 „ 18 „ ,24 „ — „(„ 3 „60)

T taks radby Dziennik Handlowy przywróci, eby
zdzierstwo szewców w r. 1792 ukróci. Naleaoby wic dla

epoki sejmu czteroletniego podnie taks; z drugiej strony

znów trzebaby wzi wikszy nieco stosunek pienidzy. Wy-
konawszy to, ujrzelibymy niewtpliwie, e cena butów zwy-

czajnych, czarnych pozostaa prawie bez zmian}', cena za

e na jarmarku ukraiskim w Potyówce buty bez podkucia kosztoway

5 gr. (str. 28), uwaamy to za omyk druku: cena rzeczywista bya za-

pewne 5 zp.
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obuwia ozdobnego zmniejszya si skutkiem znienia ceny sa-

fianów; ale obecnie skóry lepiej s wyprawiane, wic obuwie

stao si trwalszem i taszem w ogóle.

Robic zakupy dla wojska, Komisoryat Wojenny w roku

1794 paci par butów po zp. 12. 13. 14 i 15 *).

Nr. 75.

Cena fabryczna sukien krajowych zaczynaa si od

3 zp. za okie (szarego samodziau) i dochodzia do 12 zip.

(wyroby fabryki Koreckiej). Komisya Wojskowa oznaczaa

cen sukna onierskiego po 3 zp. okie, lecz wojskowi ku-

powali podobno i po 3 zp. Fabryki Grodzieskie za Ty-

zenhauza wyrabiay najwysze gatunki po dukacie (18 zp.)

za okie, ale byy to sukna prawie zagraniczne, przez spro-

wadzonych z zagranicy fabrykantów wyrabiane. Z tych cen

moemy domyla si ceny ubra, bo zreszt taksy krawiec-

kiej nie znalelimy. Tylko w ogoszeniu o poborze rekruta

we wrzeniu 1794 r. wyczytalimy, e skarb przy ekwipowa-

niu wojska mia paci za sukman po 10 zp., za kouch po

14, za czapk po zp. 3 gr. 15 i za buty po zp. 6. Byy to

zapewne ceny moliwe najnisze. Dzi nowa sukmana ko-

sztuje okoo 25 zp., kouch okoo 30 zip., tylko czapk mo-

na mie w dawnej cenie. Pótna paci Komisoryat: lnia-

ne po gr. 20. 24, 26, 29 i po 1 zp., konopne po 19 do 21

gr., paczesne po 15 i 16 gr., drelich po 15 do 20 gr. za o-

kie **).

*
) Ceny, podug których Departament Umundurowania w Komiso-

ryacie Wojennym zwyk zakupywa...., dnia 19 wrzenia 1794 roku na sc-

syi Departamentu spisane: plik a. 39 pod tytuem: Przeoenia, noty

i kwity Dyrekcyi Centralnej Komisoryatu. W. 1794.
" ; ::

i Annexa przy raporcie supcrintenJcnta Gruszeckiego do Komisyi

Skarbu Kor. z dnia 17 stycznia 1789 roku w Arch. Skar. dzia XXX plik

Nr. 34. S doczone nawet próbki sukien szarych i kolorowych, Dziennik

Handl. 1787, str. 191. Dz. Cz. S. G. W. Sesya 233 z dnia 9 3 1790 roku.

Gaz. Rzd. Nr. 79, str. 316. Ceny Komisoryatu 1. cit.
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Nr. 76.

Cennik fabryk elaznych Jezierskiego, kasztelana ukow-

skiego, z r. 1791 szacuje elazo w sztabach, lub osiach

i drgach po 38 zip. za centnar od 160 funtów (dzi 53—64

zp.), stal in crudo po 12 zip. za funt (dzi tylko 22 gro-

sze), rafinowan dwa razy po 18, a trzy razy po 20 zp. za

funt; paasze w troistych gatunkach po 5 zp., buaty za po

8, siekiery dla wojska wielkie stalowe po 6 zp. (dzi od 5

do 6 zp., a nawet 10 zip., a wic w tej samej prawie ce-

nie); motyki po 4 zp., opatki holenderskie 3 zp. *). Dzi
cena motyki i opatki prawie taka sama.

Nr. 77.

Bro, mianowicie: armaty podug etatu 1789 r. ce-

niy si 12-funtowe po 10.000, 6-funtowe po 4.000, 3-funto-

we po 2.000 zp., karabiny z bagnetami pacia Komisya Skar-

bu Koronnego „do tanio" w r. 17o7 po zip. 33; za granic

za w Berlinie u Splitbergera przy wielkich zakupach w roku

1789 ta Komisya pacia po zp. 29 za karabin i po zp. 36

gr. 22 i pó za par pistoletów. Kociuszko w r. 17^4 wy-

znaczy: za fuzy strzeleck dobr 24 zip. (dzi 6—150 rsr..

czyli 40 do 1000 zp.), sztuciec dobry zp. 36, za par pisto-

letów dobrych zp. 18, za paasz dobry zp. 15 **). Kul do-

starczay wojsku fabryki suchedniowskie i kunice samsonow-

skie po zip. 17 gr. 4 za centnar. Z fabryk prochowych pod

Krakowem w r. 1788 przedawano kamie o 32 funtach pro-

chu, zwanego wiedeskim, po zip. 54, kurkowego po 48, le-

szczyskiego po 44, muszkietowego 40. armatniego 38 zp.***).

*) Dz. Handl. 1791, str. 43—45. Ceny Maachowskich z Ko-

skich i Biaaczewa w Dz. Handl. 1787, str. 654.

»*) Konstyt. 1788, str. 109. Pr. Ek. A 4, str. 55. A 26, str. 452,

Gaz. Rzd. Nr. 79, str. 316.

***) Pr. Ek. A 28 pod dniem 28/10 1791. Dz. Handlowy 1788

str. 753.
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Nr. 78.

Za karet w Warszawie u Sperla placil Ochocki

190 czerwon. z. (3420 zip.), za kocze po 95 dukatów (1710

zp.). Dzi ceny s mniej wicej podwójne *). Wozy amu-

nicyonlne po 700 i 600 zip. podug etatu.

Nr. 79.

Klawicymbaek „gosem podobny do gsi" wynajmo-

waa uboga aktorka w Lublinie za zip. 2 na miesic, a za

„doskonay fortepian" po dukacie na miesic **). Dzi ceny

te naley potroi.

6. Cena koni i furau.

Nr. 80.

Rada Najwysza Narodowa w r. 1794 wyznaczya po

15 czer. z. (270 zp.) za konie dla inynierów. Zbytkowne

za, tureckie ogiery pacono po 1000 dukatów, a nawet po

28,000 zp.***). Widzielimy wyej, e w 1773 ambasadorowie

oznaczali cen za pud siana gr. 14, a somy targanej gr. 12.

Czacki podaje na rok 1789 wóz czterokonny siana na z.

32 (liczc po 16 2
/ 3 na dukat, a wic okoo 36 zp. zwykej

stopy); jest to prawie ta sama cena, jeli porachujemy po 30

centnarów, czyli po 75 pudów na wóz. Wszake w rachun-

kach królewskich z r. 1767 „bryk siana" ceniono droej, bo

na 3 czer. z., czyli 54 zp. Dzi cen t naleaoby powi-

kszy ze siedem razy.

*) J, D. Ochockiego: Pamitniki wyd. J. I. Kraszewskiego
II, str. 115.

**) Tame II, str. 89.

***) Gaz. Wolna Warsz., str. 363. Nie wszyscy bdz,
rozmowa Bartka z panem. Warszawa 1790, Zawadzki, str. 9.
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Dla wojska polskiego przy wybieraniu prowiantów z ma-

gazynów sejm czteroletni ustanowi za korzec owsa po 3 z.,

lubo cena pospolita bya zip. 5 *). Komisye Porzdkowe Cy-

wilno-Wojskowe w roku 1792 oznaczay dla wojska: Rawska

owies na zp. 3, siana pud na gr. 15—20, Czerska owies na

zp. 3 gr. 10 do zp. 4. siana pud na gr. 16—20 **).

6. Cena pracy ludzkiej.

Nr. 81.

Praca paszczyniana rolnika pieszego ce nion bya
na Rusi, Ukrainie, Polesiu i w województwie Chemskiem po-

spolicie 12 groszy za dzie, Stanisaw Maachowski w swo-

jem „pastwie Ostrogskiem" ***) wyznaczy 13 gr. mczy-
nie a 10 kobiecie w roku 1791. Bya to jednak zapata zbyt

niska. Autor jednej broszury widzi w tern naduycie dziedzi-

ców: „Najem do niwa pac po 10 gr. na dzie, w inszych

po 13. Widziaem, gdy chop chopa najmuje, daje mu albo

zoty bez jedzenia, a dajc je gr. 15" ****). Z tej zasadniczej

ceny formowano pace dnia cigego parowolnego na gr. 18

—

26 i czterowolnego okoo zp. 1 gr. 6. Zapata roczna parob-

ka, jak podaje C z a c k i, wynosi miaa 72 z. podug stopy

1766 r., czyli 80 zp. stopy zwyczajnej (18 zp. na 1 czer.);

*) Dz. Cz. S. G. W. sesya 335 z dnia 25/10 1790. Cena 5-zoto-

wa utrzymaa si jeszcze w 1815 roku. Modecki: O polepszeniu tera-

niejszego stanu wocian polskich. Uwagi. Warszawa 1815, str. 10).

**) Akta Komisyi Cywilno Wojsk. Rawskiej, ksiga 3 pod dniem

245 i 27 7 1792; Czerskiej ksiga 1 pod dniem 10 5, 29/5. 23/6.

***') Po 12 gr. rachowaa Komisya Skarbu Koronnego, obliczajc,

intrat z dóbr [biskupstwa chemskiego (Pr. Ek. A/28, str. 365). Czacki

twierdzi, e w latach 1790—-1792 cena pieszej paszczyzny podniosa si

do 18 gr. (O Polsko Litewskich Prawach II, 1831 Dzie. Handl. 1792

str. 41—57.
****) O poddanych polskich 1788 r., str. 28, przyp. 23.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. II.
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dziennie wic wypada zasug zaledwie 6,6 grosza oprócz y-

wnoci, dawanej od dworu.

Dzie roboty ciesielskiej oceniony jest u Cza c-

kiego na 2 zip. w Krakowie w r. 1780, przy cenie yta

L2 2
/a zip- Poniewa obliczenie oparte jest na stopie mone-

tarnej z r. 1766, wic przekadajc je na stop zwyk (18

zip. na 1 czerw, z.), otrzymalibymy na zapat cieli zip. 2

gr. 7 i pól. Wszake cena yta, podana przez C z a c k i e-

g o na rok 1780, jest zbyt wysoka w porównaniu z nasz

tablic 70; moliw byaby dla Warszawy i Krakowa chyba

w ostatniem 9-leciu (Tab. 72).

Paca rzemielników i robotników fabrycznych,

szczególnie sprowadzanych z zagranic}7
, bya niewtpliwie

znacznie wiksza: na fabrykach grodzieskich np. wynosia

50 czerwon. z. (900 zip. rocznie, a wic blisko 3 zip. dzie-

nie) *).

Zakr y styan w Lublinie przy kociele jezuickim

w roku 1773 bral 140 zp. „zapaty" i 160 zip. strawnego

rocznie.

Czeladnik apteczny w Lublinie w r. 1773 po-

biera „zapaty" 500 i strawnego 208 zp. na rok, pomocnicy

jego po 100 i 104, chopiec do usug 72 zapaty i 104 stra-

wnego.

Ze cer w drukarni jezuickiej w Lublinie w roku 1773

pobiera od wysadzenia arkusza garmontu 6 zp.. romany 1

zoty pol. **).

A k t o r k a trupy prowincyonalnej (Maecka) pobieraa

tylko 3 dukaty miesicznie, czyli 650 zp. rocznie, a z tego

musiaa kupowa sobie rkawiczki wiee, trzewiki, poczo-

ch}' etc. Prawda, e jej ta paca nie wystarczaa i e zmu-

szaa j do szukania innych ubocznych zarobków.

*) Bernoulli u Liskego: Cudzoziemcy w Polsce, str. 209.

**) Lustracya Kolegium jezuickiego w Lublinie... roku 1773. Rkopis

B.blioteki Uniwersytetu Warszawskiego Nr. 574, str. 372 (karta 201).
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Nauczyciel muzyki w Lublinie udziela lekcyj

po 3 zip. od biletu.

Mecenasowie zaproszeni na konferency brali i po

50 czer. z. (900 zip.).

Doktorowi na wsi za nieodstpne siedzenie pacono

po 10 cz. z. (180 zip.) na tydzie *).

Najnisza paca onierza szeregowego (gemejna")

wynosia zip. 262 rocznie, prócz ubrania i uzbrojenia, towa-

rzysz w Kawaleryi Narodowej od roku 1789 pobiera na sie-

bie, na swego pocztowego i na konie 1200 zp., a w pu-

kach Przedniej Stray 1000 zp. rocznie.

Uposaenie urzdników i oficyalistów rzdowych pozna-

my póniej.

7. Budet roczny mieszkaca Polski w kocu

XVIII w.

Oznaczonj' podug cen yta stosunek wartoci pienidzy

XVIII wieku do naszych jak 3,77 : 1 nie sprawdza si na

wszystkich cenach produkcja krajowej. Niektóre przedmioty

utrzymay po dzi dzie warto swoje bez zmiany, niektóre

zdroay podwójnie, potrójnie; inne stania)'- kilkanacie razy

jak np. stal. Nie widzimy jednak monoci wjmalezienia a-
dnej miary, któraby z równ dokadnoci do wszystkich da-

nych prz} rpada. Xi Tadeusz Lubomirski uy
wybornego sposobu do porównania warunków ycia wieku

XV z dzisiejszymi przez zestawienie pracy parobka z cenami

rzeczy **). Za pomoc tej metody obliczy, e ^nona byo
kupi:

.*) Ochocki wyd. Kraszewskiego II, str. 83, 89, 129, 227.

**) Liber Terrae Cernensis. Ksiga ziemi Czerskiej 1404— 1425

Warszawa 1879 r. wstp historyczny, str. XCI i XCII.
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ogó potrzeb owoczesnego mieszkaca Polski i oznaczmy jego

budet roczny.

Wocianin miewa zapewne bardzo mae sumy w rku.

Pierwsze potrzeby ycia mia zaspokojone z roli: jad co na

niej uroso, ubiera si we wasny len i wen; jeli gód zaj-

rza do chaty, to mu dawa zapomog pan; w ostatecznym

razie pozostawaa ebranina. Wtpimy tedy, czy w cigu

roku wocianin miewa i czy wydawa podan przez Cza-

ckiego zapat parobka 80 zp. W oddalonych od miast

i granicy zaktach znaleliby si zapewne tacy, którzy w ci-

gu roku moe po kilka zotych gotówki widzieli. Byy nie-

wtpliwie miejscowoci, gdzie panowao jeszcze, jak w Wie-

kach rednich, gospodarstwo naturalne, bezpienine. Goxe
podziwia, jak mae s potrzeby chopa litewskiego: wóz bez

eiaztwa. uzda i szleja z tyka albo z gazi drzewnych uple-

ciona, jedna siekiera wystarcza do wszelkiej roboty, tak cie-

sielskiej jak koodziejskiej; pócienna koszula i spodnie, kouch

barani na zim, chodaki, w chaupie czasem zgoa adnych

sprztów, a na ostatnim noclegu za Borysowem podróni zna-

leli jeden tylko garnek rozbity, w którym sobie obiad ugo-

towali *).

Szlachcic zagonowy niewielkiemi te obraca kapitaami

i opdza gód albo wasnym produktem, albo sub u mo-

niejszego.

Nawet u ziemian zamoniejszych nie szukajmy wytwor-

noci ani komfortu.

K. Komian tak opisuje ycie szlacheckie w la-

tach 1780 — 1792. Na ucztach nie chodzio o jako pokar-

mów i napojów, lecz o ilo. Jedzono wiele, wypijano je-

szcze wicej wina wgierskiego i angielskiego piwa, które

byy tanie. Nie jadano w szlacheckich domach na fajansie,

lecz na cynie, yki nawet byy z tego metalu. Na yki

*) Coxe: „Travels into Poland, Russia and Denmark 1784". Lon-

don Nichols I, 232—234.
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srebrne ledwie zdoby si potrafi kilkowioskowy obywatel,

a srebra stoowe, wazy, pómiski wyjawiay si tylko w do-

mach paskich, w paacach, i to staroytn robot, jako spu-

cizny lub nabycia po bogatych i monych pradziadach. Me-

ble byy proste: zydle, stoliki drewniane, rzadko kanapa. Obi-

cia wóczkowe lub adne. W majtniejszych domach sprzty

byy z Gdaska *). Podobnie podrónik Biester opisuje

mieszkanie pewnego szlachcica w Poznaskiem: pokój z po-

zoru do ndzny, ciany na czerwono pomalowane, zamiast

podogi klepisko, potrznione tatarakiem. Stoów i krzese

mao i te nieosobliwe; innych mebli nie byo wcale. Zwra-

cay uwag jedynie dwa óka bardzo dobre, bardzo czyste,

zgrabnym haftem na poszewkach i kodrach ozdobione, z mnó-

stwem poduszek. By to jednak szlachcic dosy dostatni, bo

wgrzynem ugaszczal obficie w kadej porze dnia **). Zdaje si,

e óka stanowiy pryncypalny artyku ostentacyi w umeblowa-

niu, bo i Stanisaw August zauway, e panie litewskie, zje-

dajc na sejm (do Grodna w r. 1752) ustawiay bogato ga-

lonowane loa takich rozmiarów, e nie zawsze mogy si

zmieci w sypialnym pokoju; w takim razie przód -wchodzi

do drugiego pokoju i suy tam za kanap. Ale zreszt do-

my byy mae, podobne do chat i le urzdzone; ciany na-

gie; obok jakiego zbytkownego sprztu wyzierao ubóstwo.

Starosta makowski, dygnitarz powiatowy, nie posiada salonu

w swoim dworze wiejskim i gdy sejmikowy opiekun modego

Poniatowskiego (Glinka) zaproponowa tace we dwie pary,

to wypado je urzdzi w przedsionku o 12 stopach w kwa-

drat, z napó przegni posadzk. Hetmanowa Ogiska w r.

1 793 w Grodnie wydawaa wieczór: w dwóch maych poko-

ikach byo 50 osób i S i e v e r s uskara si na duszno.

Przeciwnie w grodzie poznaskim kancelici trzymali w zimie

kaamarze pod pach dla rozgrzania, a na Zamku warszaw-

') Komian Kajetan: Pamitniki tom I, str. 112.

**) Liske: Cudzoziemcy w Polsce, str. 277.
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skim w sali sejmowej dnia 7 grudnia 1788 r. „dla tgiego

mrozu" marszaek Maachowski musia podpisa konstytucye

oówkiem, bo atrament zamarz w kaamarzu *).

Przy tej prostocie wieniaczego ycia pierwsze niezb-

dne potrzeby mogy by zaspakajane nader malemi zasobami

pienidzy. Gospodarka ywia i odziewaa prawie bez kosztu

w gotowinie i nasza skala, oparta na cenie yta, nie daje

nam wyobraenia o budecie domowym ziemianina. Pienidz

by o tyle droszym, cenniejszym, o ile rzadszym; wszake
nabiera on waciwego znaczenia dopiero w yciu miejskiem.

Znalelimy par wskazówek, rzucajcych janiejsze

wiato na cen ogóu potrzeb codziennych, a mianowicie:

1) w Warszawie na utrzymanie ebraka Komisya Poli-

cyi okoo r. 1790 wydatkowaa **).

Nr. 84.

zip. 280 rocznie.

Jestto koszt minimalny na ycie dla jednego najubo-

szego czowieka. Obecnie Towarzystwo Dobroczynnoci wy-

daje na utrzymanie swych starców po rubli 60, czyli zip.

400 ***). Z porównania tych cyfr wypada stosunek zotego

*) Pamitniki Stanisawa Augusta Poniatowskiego, tum.

Bronisawa Zaleskiego, wyd. J. I. Kraszewskiego. Drezno 1870, Cz. I,

str. 81, 74— 75. Sievers: Pamitniki, str. 120. Biester u Liskego,

str. 276, Dyaryusz 1788 I, cz. 2, str. 470.

**) Bierzemy t cyfr z broszury: „Sposób atwy i pewny ule-

pszenia losu ludzi poddanych". Warszawa 1792. Dufour, str. 49. Mamy
wprawdzie przed oczyma Rachunek z Ofiar Miosiernych i wydatki na ubo-

gich chorych i kalek z ulic zebranych (w Relacyi Deputowanych od X.

Konfederacyi Glnej O. X. do egzaminu Policyi roku 1792 na str. 47), ale

nie do jasny z powodu wtpliwoci co do liczby utrzymywanych e-
braków.

**) W roku 1876 przy koszcie dziennym 16, 45 kopiejki na osob;
w roku poprzednim 1875 utrzymanie ogólne kosztowao o 1,2 , kop. mniej,
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owoczesnego do dzisiejszego jak 1 43 : 1 (nie za 377 :1); wszak-

e nie przyjmiemy go za ogóln miar wartoci, poniewa:

a) pochodzi ze zbyt krótkiego okresu, gdy Komisya Policyi

zebraa ebraków tylko dnia 25 padziernika 1791 r. i ska-

daa rachunki do dnia 1 listopada 1792 r.; b) e, nie majc
lokalu, musiaa ponosi koszta najmu; c) e pewn sum po-

wicia na zakupienie ruchomoci i sprztów niezbdnych;

d) e nie miaa tak umiejtnej i dobrze zorganizowanej admi-

nistracyi, jak posiada obecne Towarzystwo Dobroczynnoci,

a wic nie bya w stanie prowadzi pospodarstwa z moliw
oszczdnoci.

2) Ekonomista Sebastyan Dembowski uoy *)

Nr. 85.

Tabel ekspensy szlachcica, majcego 5000 zp. dochodu,

mieszkajcego w miecie bez ony i dzieci.

zp. gr.

Misa: woów, cielt, drobiu na rok najmniej za 418 22 72

Piwa 48 —
Wina. kawy, cukru i korzenia 475 6

oju 171 —
Bielizny, sukien, butów na rok 1,032 —
Tabaki 84 —
Praczka, kucharz, lokaj i forszpan 1,672 —

Suma . . 3,899

to jest rocznie rubli sr. 55 kop. 62, czyli zp. 370 gr. 24. Do kosztów nie

wchodzi jednak najem mieszkania poniewa Towarzystwo posiada wasne

domy (patrz Zdanie sprawy z dziaa i obrotu funduszów Warszawskie-

go Towarzystwa Dobroczynnoci za rok 1876. Warszawa druk Ungra

1877, str. 6).

*) O podatkowaniu przez J. Sebastyana Dembowskiego, Komi-

sarza Cyw. Woysk. Wdztwa Krakowskiego. W Krakowie 1791 roku druk.

Ant. Gnilla.
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Ten budet jest oparty na cenach krakowskich, bo au-

tor wyznaje, e innych stron kraju nie zna. Pozycye nie s
dosy jasne i cise, abymy je mogli na dzisiejsze ceny

transponowa. Wszake na pierwszy rzut oka uderza nas

mao cyfr przy wysokiej skali wymaga i potrzeb. Dosy
jest porówna wydatek na piwo i na utrzymanie czworga

osób suby, chociaby bez adnej pacy, z kosztem dzisiej-

szym na podobne wydatki, eby si utwierdzi w przekona-

niu, e stosunek 377 : 1 wcale nie bdzie za wielki, nawet

przy znacznem podwyszeniu tabelki Dembowskiego
dla dostrojenia si do cen warszawskich. Trzymajmy si

wic tego stosunku, tej skali na cenie yta opartej, idc za

powszechnem uznaniem ekonomistów.

38. Poznajmy teraz handel zagraniczny i nasamprzód

wywozowy, eksportowy, czyli, jak mówiono w jzyku urz-

dowym, ewekt.

I. Zboe.

Ku wiekopomnej sawie magistratu gdaskiego, posiada-

my nieprzerwany szereg cyfr wywozowych od poowy XVIII

wieku a do naszych czasów. Poda je nasamprzód Czacki

w tablicy swojej, sigajcej do roku 1799 na cztery gatunki

zboa: pszenic, yto, jczmie i owies, a wieo opracowa

je p. Edmund Wasilewski w sumach ogólnych wszel-

kiego gatunku zbó, posuwajc si a do 1874 r. i dodajc

szacowne cyfry z lat 1608, 1618, 1619, 1648. Sumy te s
nieco wiksze od sum, jakie si skadaj z cyfr C z a c k i e-

g o, co jest rzecz atw do wytumaczenia, gdy mieszcz

w sobie oprócz yta, pszenicy, jczmienia i owsa, jeszcze pro-

so, groch i kasz. Niezgodno zachodzi tylko w czterech

latach: 1767, 1770, 1788 i 1794, gdzie wypadaj wysze su-

my z danych Czackiego. Dajemy wiar tym ostatnim,

jako badziej szczegóowym, z wyjtkiem jednej tylko cyfry

1770 r., w której zapewne zakrad si bd drukarski (miano-

wicie w ogromnej cyfrze pszenicy 25.038 asztów); musimy
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j wszake utrzyma dla uniknienia zamtu w rachunkach *).

Do tablicy wprowadzamy sumy ogólne podug p. Wasilew-
skiego (zupenie zgodne z sumami Los chi na) ze zmian
w latach wymienionych oraz pszenic i yto podug Czac-
kiego; inne gatunki mniej wane pominiemy.

Tab. 86.

lo zbó, wywiezionych z Gdaska w okresie

przedrozbiorowym.

z t ó w

Rok
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Cyfra rednia jest bardzo wysoka w stosunku do dawniejszych

okresów XVIII wieku, a najwysze raz tylko miay podobn

w latach dawniejszych, mianowicie w roku 1751 (59,939 a-

sztów). Gdy za ilo zboa wywiezionego zmniejszya si

w latach 1771 i 1772, to znów cena podniosa si o tyle, e
pokrya ten ubytek ilociowy.

Tab. 87.

Wywóz Gdaski podczas rozbioru i w pierw-

szem dziesicioleciu okresu I
1

.
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Tab. 88.

Wywóz Gdaski w ostatniem dziewicioleciu.

a s z t o w
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ksza. ni w okresie II. Godnem te jest uwagi, e od po-

cztku XVIII wieku a do wstpienia na tron Stanisawa Au-

gusta wywóz caej Polski, jeszcze nierozebranej, tylko w 10 la-

tach przewyszy maximaln cyfr wywozu z uszczuplonego

kraju z r. 1786. Sdzimy, e to zwikszenie wywozu musi

zostawa w zwizku z wzrostem produkcyi rolniczej, a ten

wzrost znowu musi by nastpstwem stwierdzonego powyej
przybytku, ludnoci i ulepsze tak w gospodarstwie jako te
w stosunkach rolniczych. (§§ 17, 22, 29).

redni warto rocznego wywozu zbó z Gdaska obli-

czamy, mnoc odpowiednie pozycye tablic 86, 87 i 88 przez

rednie ceny gdaskie z tablic 67, 68,. 69, 70, 71, 72 i na-

stpnie przez 27, poniewa tyle korcy rachowali Gdaszcza-

nie do opaty bez Biirgerbestu. Jczmie i owies obliczylimy

bezporednio podug danych Czackiego, wykrelajc naj-

wysze i najnisze pozycye.

Nr. 90.

Ogó wartoci zbó, z Gdaska wyprowadzonych, wyniesie

w 1764—1772 rednio 18,200.000, w 1776—1785 po 9,290.000,

w 1786—1794 po 12,525,000 zp. rocznie.
'

Z tablicy tej dopiero moemy pozna cay ogrom nie-

doli, jak sprowadzi rozbiór kraju, chocia bowiem Polska

tracia trzeci cz terytoryum swojego, przecie jej wywóz
na gównem targowisku spad a do poowy iloci i wartoci

pieninej. Jaki to cios dla Gdaska, jakie wstrznienie

w caym bycie ekonomicznym ziemian! A nasza cyfra re-

dnia jest jeszcze zagodzona znacznie przez wpyw pomyl-

nych lat 1783, 1784, 1785, poprzednie za lata 1776—1782

s w istocie okropne. Wywóz utrzymywa si na cyfrach

nadzwyczajnie nizkich, ceny w Gdasku byy gorsze, ni
w epoce przedrozbiorowej, a jednak musiay one pokry je-

szcze co pruskie, co najmniej 12 proc. szacunku dowoonych

zbó! Dopiero w okresie ostatnim objawia si polepszenie
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i tu wszake z 12 i pó milionów rocznego dochodu za wy-

wiezione zboa musiano strci 12 proc. czyli okoo pó mi-

liona zp. na samem zbou.

Okrtów przybywao do Gdaska 1036 w roku 1769,

1247 w roku 1770, 1025 w r. 1772. 602 w roku 1776. 652

w r. 1777. 531 w 1779 r.; 1077 w r. 1785 oprócz statków

polskich rzecznjrch, któych byo wtedy 631 i „kozów" 1351;

w roku za 1783 przyszo 810 morzem prócz statków rzecz-

nych. W r. 1^03 wesza do portu gdaskiego liczba ogro-

mna 1903 okrty *).

W okresie przedrozbiorowym ziemianie sprzedawali spo-

r ilo swoich produktów w Toruniu. Tak w r. 1764 spu-

szczono ztd na 226 statkach:

Nr. 91.

2279 asztów pszenicy, 4187 yta. 52 jczmienia, 8 prosa,

4 tatarki i 11 asztów grochu; razem 6541 asztów zboa
wszelkiego, wartoci podug powoanych wyej cenników

1,395.000 zp.

Handel ten upad ju od r. 1769, kiedy gazeta miejsco-

wa przestaa podawa ceny asztowe. Autor U w a g nad
Uwagami w r. 1788 pisze, e „to miasto ju ledwo sa-

mymi piernikami kupczy" **).

Zdaje si, e nie wynagrodzi Polsce tych strat wzra-

stajcy handel Elblga. Protekcya Fryderyka II bya gor-

*) Dzie. Handl. 1787, str. 21: „Polen zur Zeit der zwey letzten

Theilungen 1807", str. 87; Loschin: „Geschichte Danzigs II. 373"; Je-

kel: „Pohlens Handelsg. II, 29".
"

' |
Tabela produktów, wyprowadzonych do rónych portów morza

Batyckiego, przy Uwagach nad Uwagami w przypisku u dou. Ceny

z „Thornische Wóchentliche Nachrichten'" 1764 r.; pszenica i yto, podane

w Tab. 67 i 68.



liw, co 2 proc. pontne, wybudowano 36 nowych magazy-

nów, które wygldal\- jak drugie miasto; wszake rezultat nie

odpowiada wysileniom. Dawne przyzwyczajenie, powaga
firm bogatych, zasobno sklepów, zaliczenia udzielane produ-

centom polskim, nareszcie sympatya polityczna zawsze poci-

gaa galary polskie raczej ku Gdaskowi. Jakkolwiek nie

mamy dokadnej tabeli wywozowej Elblga, taki przecie

wniosek nasunie si nam z kilku lunych danych, jeli je po-

równamy z cyfr r. 1758, tudzie, jeli zauwaymy, i cz
pewna wywozowego zboa pochodzi musiaa z okolicy z Prus

Wschodnich, dawniej Ksicych, Krzyackich.

Tab. 92.

Dane co do wywozu zboowego z Elblga.
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Porównywajc odpowiednie lata wywozu Elblgskiego

z Gdaskiem (Tab. 87, 88) i formujc redni z czterech sto-

sunków (1777 roku, 1779, 1780, 1784), otrzymamy okoo ]

/.2

na t epok. Poniewa jednak mieci si w tern powinna

produkcya okolic}' pruskiej, przeto na rachunek polskich zie-

mian zaliczy odwaymy si zaledwo.

Nr. 93 *).

w Elblgu -

7:3 wywozu Gdaskiego czyli rednio na lata

1776—1785 po 3,000.000 zip., a na rok 1786—1794 po

4,000.000 zip. rocznie.

Korona, a mianowicie Wielkopolska, spawiaa jeszcze

zboe Noteci i Wart na Odr, a nastpnie do Frankfurtu

lub kanaami do Szczecina i Anklam. Wiemy ze róde urz-

dowych, e transport}' zboowe szy a do Szwecyi **). Ale

cyfra tego wywozu nie jest nam znana.

Litwa i mud sprzedawa}' produkcy swoje do Kró-

lewca. Memla. Tyly i Rygi, do Gdaska za moga spawia
tylko Piszczyzna i Brzeskie okolice od czasu otwarcia kanau

Muchawieckiego.

Królewiec (Kónigsberg) z portem swoim Pilaw

znakomicie rozwija swoje obroty handlowe od pierwszego po-

dziau Polski z przyczyn dla nas niezrozumiaych, gdy nie

wykazuje tylko 15.642 aszty (ale te i do Gdaska tylko 20.644 aszty),

a wic prawie 4

; 7
caej sumy (Tab. 87); w tym samym wic stosunku po-

wikszylimy spaw do Elblga.

*) Tak samo oblicza przypuszczalnie S Witkowski: „przeszo

przez Toru 624 statków: szkut, galarów, pobitek, z których przynajmniej

trzecia cz do Elblga" (Pam. Han dl. Polit. 1784, str. 719).

**) Taki transport, wyprawiony przez bankiera poznaskiego Klu-

ga. by zatrzymany przez Prusaków w Landsbergu. Pr. Ekonom. A/30,

str. 951.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona — T. II. 8
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mogo mu adnej korzyci przynosi pognbienie Gdaska, po-

oonego na innym systemacie rzecznym i w znacznem odda-

leniu. Najwiksz zapewne korzy przyniós mu wzrost fa-

bryk i protekcya tym fabrykom przez Fryderyka udzielana.

Pewn jest w kadym razie rzecz, i ruch handlowy tego

miasta zacz dorównywa niemal obrotom Gdaska. \Y ro-

ku 1777 wyszo z Pilawy 691, w roku 1778—734- i w roku

L779—710 okrtów *). Nie wicej wychodzio z Gdaska

w latach niepomylnych.

Wszystkie cyfry szczegóowe jako te „suma ogólna"

wzite s z tablicy znajdujcej si przy wielokrotnie powoly-

wanem dziele
- „Uwagi nad U w a g a m i" . Zasuguj

one na wiar, jakemy si przekonali, sprawdzajc niektóre

pozycye tablicy, oprócz rubryki zatytuowanej: „Proso, jagy

i krupy", gdzie si znalazy cyfry tak wielkie, e ich przyj

niepodobna. Zkdby si mogo zebra 77 albo i 88 tysicy

lasztów prosa i krup, gdy zwykle te wanie produkty figu-

ruj w maych dodatkowych cyfrach przy czterech gównych

gatunkach zboa? Takiej masy nie mogyby zabra okrty,

których wychodzio okoo 700, to jest znacznie mniej ni

z Gdaska. Nie usprawiedliwia zreszt podobnych cyfr bilans

póroczny handlu Litewskiego, który przytoczymy niej. Przy-

puszczamy, e autor omyli si co do miary i poda zamiast

korcy lub beczek cae aszty. Za t znów omyk posza

druga w obliczeniu sum}' ogólnej niemoliwie wielkiej. Nie

majc podstaw do sprostowania bdu, musielibymy ted}'

uoy wasne sumy ogólne na cztery najwaniejsze gatunki

zboa, jak w tablicy Czackiego; nie przeczymy, e Li-

twa moga wicej dostarcza lnu, siemienia, jagie i grochu,

ni Korona, w kadym razie jednak gówna masa pienidzy

zagranicznych bya pacona za owe cztery gatunki. Szacujc

*) Beer: Historya Handlu w tomaszeniu rosyjskiem II, 390, przy-

pisek.



115

05

CS
o
CD

-O

'O

.O 3
CS IM

H
I

Oo



1 16

je podug cen gdaskich, jak w Tabl. 89, otrzymamy przy-

blion warto wywozu Królewieckiego rocznie.

Nr. 95.

Za pszenic za yto za jczm. za owies Razem

1776—1785 1,998.945 zp. 2,165.535 1,202.688 153.080 5,520.248

Do tej sumy doliczy wypada okoo 328.500 zp. za

groch (przypuszczajc, e cena jego stanowi 9
/s ceny yta)

i za siemi lniane, konopne, oraz rzepak 2,219.000, biorc

2 i pól razy wysze ceny, ni za yto. Dziaanie to wyda

nam sum ogóln wywozu zboowego z Królewca.

Nr. 96.

W latach 1776— 1785 okoo 8,067.950 oprócz jagie, prosa

i krup.

Uylimy wprawdzie cen gdaskich przy tern oblicze-

niu, zwykle wyszych ni królewieckie, wszake rezultat musi

by prawdopodobny *), gdy w urzdowym bilansie handlu

prowincyi Litewskiej za pórocze letnie od dnia 1 marca do

dnia 1 wrzenia 1792 r. znajdujemy warto wywiezionego

do Prus zboa w cyfrze 5,893.829 zp., a tu wywóz do Kró-

lewca stanowi naturalnie cz najwiksz i rok 1792 nalee
musi do najniepomylniejszych z powrodu wojny z Rosy.

W czasach póniejszych wywóz wzrasta zapewne, gdy
w roku 1802 znajdujemy znacznie wysze cyfr}*, wycignite

z okresu ó-letniego, mianowicie: pszenicy, rocznie po 5.138;

*) Warto cakowitego wywozu z Królewca jest podana w r. 1780

na 1,825.224 talary, czyli 11,151.344 zp. (Pamitnik Hist. Pol. 1782,

str. 317.;
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yta po 9.908; jczmienia po 1.695; owsa po 739; grochu po

948 asztów; liczba odchodzcych okrtów dosza do 1021 *).

Miasto Memel, czyli Niemno, wysyao te produkty

polskie za granic, lubo w mniejszej, ni Królewiec, iloci.

Znamy jeden tylko rok 1777 **); wywieziono wtedy:

Nr. 97.

Pszenica—yto—jczmie—siemi i rzepak—wszystkich zbó—warto go.

1.101 1.616 166 2.275 5.194 okoo 25.000.000 zp.

O Tyly nic nie wiemy.

mud i powiaty, w pobliu Dwiny pooone, wiozy

swe zboe do Libawy, portu kurlandzkiego, lub do Rygi, mia-

sta rosyjskiego.

Libawa w r. 1781 wyprowadzia ***):

Nr. 98.

Pszenicy. yta. Jczm. Siemi lniane. Warto 4 ga- Wszystkich

tunków. zbó.

1.398 4.471 2.386 3.604 okoo 3,900.000 zp. 11.859 asz.

Ryga prowadzia handel rozlegy ; do jej portu zawi-

jao po 1.062 okrtów; wywóz dochodzi w roku 1784 do

6,392.422 rubli sr., a w 1792 r. do 8,656.416 rs. ****). Ale

*) Baczko Ludwig: „Handbuch der Geschichte, Erdbeschrei-

bung und Statistik Preussens". Konigsberg und Leipzig 1802, II Band,

II Abth., 23.

**) Uwagi nad Uwagami, tablica.

***) Pam. Hist. Polit. 1784, str. 425.

'**) Fr. Maczulski, ex-jezuita: Wiadomo geograficzna i staty-

styczna o stanie teraniejszym pastwa Rosyjskiego 1789 w Poocku w dru-

karni Societatis Jesu, str. 101, (jest drugie wydanie z tego roku Kraków-
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wydzieli z tej masy produktów polskich nie umiemy, gdy
nie znalelimy nigdzie specyfikacyi szczegóowej i tylko lu-

na napotkalimy wzmiank pod r. 178] o 261 lasztach j-

czmienia. 8.157 szyfunt. lnu, male i wosku w ilociach i ce-

nach nieznanych*). W bilansie handlu Litewskiego z letniego

pórocza r. 1792 cay wywo zboowy do Kurlandyi i Rosyi

wynosi zaledwo 855.000 zp., ale ta cyfra, tak maa w po-

równaniu z wywozem samej Libawy (Nr. 98), nie moe da
nam wyobraenia o rzeczywistym zakresie handlu zboowego

w tej stronie najprzód dla tego, e pochodzi z pórocza le-

tniego, a gównie transporty ze mudzi id w zimie na sa-

niach; powtóre, e to pórocze wanie byo czasem wojen-

nym. Czyliby zreszt yzna mud i lewy polski brzeg

Dwiny nie dostarczyy przynajmniej trzeciej czci wyprowa-

dzonego z Rygi towaru, a w takim razie przypadoby:

Nr. 99.

Od 14 do 19 milionów ogóem na wszystkie produkty

Litwy. Z tego biorc cz pit na samo zboe otrzymamy

podug najniszej rachuby.

Nr. 100.

3 do 4 milionów zp. czyli okoo 11.000 asztów zboa

oprócz lnu.

Takie to byy drogi i partye gówne wywozu zboowe-

go Polski. Przez granic ldow do Rosyi zboe nie szo

wcale, lecz skutkiem traktatu 1774 r. i zajcia Krymu przez

Cesarzow Katarzyn otworzy si, jak wiem}', handel czar-

skio. Storch: „Materialien zur Kentniss des russischen Reichs" 1798

Leipzig 2 Band, III Tafel.

*> Pam. Hist. Polit. 1754, str. 424.
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nomorski. Miasto Cherso, zaoone w r. 1775, miao liczy

ju w 1783 r. 50.000 mieszkaców *).

Dziennik Handlowy zawiadamia, e w r. 1785 Cherso

mia 6 ulic, z których jedna miaa 8 wiorst dugoci, e do

portu przyszo statków rosyjskich 23, austryackich 7, turec-

kich i greckich 106, e jest danie ogromne, za pszenic je-

dnak paca tylko po 5 zp. korzec. Ale Pamitnik Handl. P.

ostrzega, e zamiast miasta handlowego zastaje si fortec

obszern bez magazynów, oprócz tych, które nale do ko-

rony, a z piciu maych okrtów, „powiconych na handel

chersoski", rzadko si znajduje jeden albo dwa w porcie.

Jeeli transport przychodzi wtenczas, kiedy okrt ma by a-

dowany, moe Polak da, co chce, ale nazajutrz po odej-

ciu okrtu ledwo mu bd dawali czwart cz tego, co

wzi wczoraj. Podobnie do towarów zamorskich. Jednake

„stepy pene s wozów, uwijajcych si midzy Chersonem

a Kremenczukiem, z których wiksza cz prowadzi amuni-

cye, mateiyay do budowania i t. d. na conto imperatorowej.

Co od zbudowania Chersonu wyszo z miasta i przyszo do

niego ldem na conto partykularnych, nie przechodzi jeszcze

sumy 400.000 rubli sr.". S tam domy handlowe francuskie:

Antoine et Sarron (do Marsylii), Fabri i Metz pilnuj handlu

dunajskiego, Nichelman chciaby podwign obaliny kompa-

nii de Reboul, któr ustanowi Freding z Konstantynopola.

Oprócz tych, s niektórzy liweranci skarbowi i moe 12 ku-

pców Greków, w których rku jest dotd wszystek handel

w Chersonie. Stany tu jednak i kantory polskie: Teppera.

oraz Prota Potockiego **). Ogólna cyfra wywozu w r. 1785.

jak si zdaje ze róde urzdowych zaczerpnita, wynosia

*) Maczulski Fr., ex-jezuita: Wiadomo geograficzna i statysty-

czna o stanie teraniejszym pastwa rosyjskiego. Polock 1789. Drukarnia

Societatis Jesu, str. 104.

**) Dziennik Handlowy 1786, Pamitnik Hist. Polit. 1786.

str. 741.
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rs. 735.117, czyli zip. 4,900.780. Cala ta suma sza zape-

wne na" korzy kupców i producentów prywatnych, bo i có-

by móg rzd rosyjski wysya za granic na wasny rachu-

nek? Zwaywszy, e stepy Noworosyjskie zaledwo jeszcze

kolonizowa i zaludnia zaczynano, sdzimy, e najwiksz

cz tego wywozu stanowia pszenica podolska i ukraiska.

Gdybymy j ocenili tylko na

Nr. 101.

3,000.000 zp., to rachujc po 5 zp. korzec. wypadnie 2.125

asztów na wywóz zboowy Chersonu.

W latach póniejszych wywóz ten zwikszy si mu-

sia, gdy Prot Potocki zacz wyprawia zboe na morze

ródziemne okrtami wasnymi lub najmowanymi, lub gdy

podczas drugiej wojny tureckiej flota i armia rosyjska potrze-

boway ywnoci.

Szo troch zboa i na Wooszczyzn, lubo w ma-

ych ilociach; tak w cigu trzech lat 1784—ó wyszo yta
parowie 1.427 i pól, pszenicy 3.497, lnu nieczesanego ka-

mieni 30.480 i t. p. *).

Wiemy od Strój no wskiego, e od roku 1784 za-

czyna si wywóz zboa przez granic ldow do Galicyi, co

wywoao znakomit podwyk cen w przylegych powiatach

Polski, lecz do oznaczenia iloci i waroci tego wywozu a-
dnych danych nie posiadam}'.

Jakkolwiek niezupene i niedokadne s materyay na-

sze, pokusimy si jednak o zebranie cyfry i wartoci ogólnej

wywozu zboowego, lepiej jest bowiem powzi jakie przy-

blione wyobraenie, nieli nie mie adnego.

:

) Dz. Handl. 1787, str. 495.
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Suma rednich i pojedynczych cyfr z tablic lub N-rów

87, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 90, 95 wynosi: asztów 83.218

wartoci 35,690.000 ztp., lecz do tej sumy nie wchodzi: 1)

wywóz rzekami Wart i Odr; 2) ldowy do Wrocawia,

Cieszyna, caej Galicyi i Wooszczyzny; 3) proso, jagy i kru-

py, wywoone z Królewca. Doliczenie tych wszystkich po-

zycyj, powinno podnie cyfr ogóln wywozu zboowego.

Nr. 102.

w latach 1776— 1785 nad 100.000 asztów i nad 42 miliony

zp. wartoci.

Czacki *), czerpic z dokumentów urzdowych, do

których mia przystp jako komisarz Skarbu Koronnego, zro-

bi obliczenie w epoce sejmu czteroletniego i przyszed do na-

stpnego wniosku: „Polska i Litwa po swoim podziale, kiedy

Austrya, Rosya i Prusy wziy tak wielk cz Polski, wy-

daa w ostatnich latach zagranic podug rejestrów celnych

w redniej rocznej proporcyi:

Tab. 103.

Pszenicy korcy 2,307.306
3
/i

yta „ 2,801.250

Owsa, jczmienia i hreczki . . 645.750

Suma korcy 5,754.30674, czyli asz. 200.080

Szkoda, e nie znajdujemy tu wskazówki: z ilu i jakich

mianowicie lat wycignit jest „rednia roczna proporcya"?

Wszake daty urzdowania Czackiego i rozwój dziaalno-

*) O Pol. i Lit. Prawach wyd. Turowskiego I, 239.
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ci zarzdu skarbowego w Koronie ka nam domyla si,

e materya brany by z lat 1787— 1791', co stwierdzaj te
sowa Czackiego: „z ostatnich lat". Wic jego suma su-

y moe za wyraz zwikszonego wywozu, jakote polepsze-

nia warunków handlu i podniesionej produkcyi zbó w osta-

tniem 9-leciu. Mniemamy nadto, i suma ta nie jest redni,

lecz maxymaln, gdy nasza poprzednia zblia si raczej do

iloci minimalnych. Warto wszake tego zdwojonego wy-

wozu nie koniecznie ma by podwójna, gdy zaley ona od

cen zagranicznych, jak zwykle bardzo chwiejnych, oraz od

miejsca sprzeday. Jeli np. na zwikszenie cyfr wywozu

silnie wpyn rozwój handlu czarnomorskiego, to nie powin-

nimy spuszcza z uwagi, e ceny chersoskie byy znacznie

nisze od gdaskich, e producent dostawa tu poow albo

i trzeci cz tego, coby móg otrzyma w portach Batyc-

kich.

Ostatecznie wic przychodzimy do wniosku, e cako-

wity wywóz zboowy z Polski i Litwy po pierwszym rozbio-

rze przez wszystkie porty i granice ldowe przy pomnoeniu

ludnoci, przy rozwoju produkcyi i handlu i przy uwzgldnie-

niu lat, mniej lub wicej urodzajnych, móg si zawiera:

Nr. 104.

midzy 100 i 200 tysicami asztów, czyli 2,876.000 i 5,752.000

korcy na rok wartoci 40—80 mil. zip.

Jeli za wywóz nie dosign! nawet 100 tysicy a-

sztów. jak to zapewne miao miejsce w latach 1776— 1780,

jeli obok tego i ceny byy nizkie, jak wanie wskazuj ta-

blice 69 i 70 pod latami 1777—1780, to ju musimy domy-

la si wielkiego, dokuczliwego ubóstwa, które uciskao nie-

wtpliwie szlacht, jako gównych, niemal wycznych produ-

centów i dostawców zboa na wywóz zagraniczny. Rozbiór

przeto kraju by dla niej klsk nie tylko polityczn, ale te
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ekonomiczn. Warto mie na uwadze obei te klski przy

rozwaaniu dziejów politycznych, a mianowicie demoralizacyi

i przedajnoci, któr podnieca musiao zuboenie, upadek in-

trat, zawody w rachubach rolniczych.

Ku sprawdzeniu prawdopodobiestwa, otrzymanego przez

nas wypadku (Nr. 104), moemy powoa przypuszczalne ob-

liczenie spólczesne, S Witkowskiego, który szacuje w roku

1782 dochód z rolnictwa na 47,542.000 zp. *); oraz obrót

dzisiejszy zboa w portach Batyckich. Pan J. G. Bloch,
badajc handel nowoczesny Gdaska i Królewca **), znalaz

w pierwszem z tych miast najmniejszy przywóz zboa w r.

1873 w iloci 0,9 miliona czetwerti, to jest 1,476.000 korcy.

czyli 51.320 asztów, najwikszy w roku 1862 w iloci 2,4

milion}* czetwerti, to jest 3,936.000 korcy, czyli 136.856 a-

sztów ***), ale z tej iloci Królestwo Polskie dostarczyo tylko

50,2 proc, 68.428 asztów. Zwaywszy, i obecnie Elblg

znowu nie posiada owego sztucznego stanowiska, jakie mu
wyrabia Fryderyk II swoj protekcy cow, przekonamy si,

e cyfr}* obecne (poowiczne), to jest maximalna 68.428 i mi-

nimalna 25.660 asztów s podobne do cyfr przedrozbiorowych

z tablicy 86, lub do sumy cyfr gdaskich i elblgskich z ta-

blic 87, 88 i 92. Rónice mog by a nadto pokryte wzro-

stem produkcyi tegoczesnej w porównaniu z dawn, druga

za polowa przywozu z rozszerzenia terytoryum handlowego

przez wpyw dróg elaznych.

Przywóz zboa i siemienia lnianego do Królewca zwi-

kszy si nadzwyczajnie, gdy w roku 1860 wynosi 1, 2 mil.

czetwerti, to jest 1,968.000 korcy, czyli 68.428 asztów, a w r.

*) Pam. Hist. Polit. 1782, str. 218—219.

**) Jan Bloch: Dawne nasze port}' na Batyku, w czasopimie

warszawskiem Ekonomista z roku 1879, Nr. 26 z dnia 1 lipca.

***) Cyfra ta bardzo mao si róni od 136,585 asztów podanych

na rok 1862 przez p. Wasilewskiego w art. Gdask. Niwa 1876, ze-

szyt 43, str. 494.
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L875 doszed do 2,g milion, czetwerti, to jest 4,756.000 korcy,

czyli 165.368 lasztów. Z tej iloci p. Bloch zalicza prze-

szo -

:i
na rachunek Królestwa Kongresowego i gubernij Za-

chodnich *), czyli w pierwszym razie 40.620. w drugim

110.245 asztów. S to iloci ogromne w porównaniu z ta-

blic 94 nawet przy doliczeniu wywozu z Memla (Nr. 97),

wiadczce, e nasz poprzedni rachunek by ogldny i e
wzrost produkcyi dzisiejszej w porównaniu z produkcy XVII]

wieku, zaznaczony w § 24, podlega wtpliwoci nie moe.

W kocu, zestawiajc ilo wywozu (Nr. 104), z cako-

wit produkcy zbó w kraju, obliczon przez nas na 7o.600.000

korcy, widzimy e pierwsza stanowi 3, 75 proc. do 7,50 proc.

drugiej; jest to stosunek moliwy i prawdopodobny.

2. Wókno (len, konopie, pakuy I

szo w wielkich partj-ach z Litwy do Królewca, Kurlan-

dyi i Rygi. Co do iloci posiadamy tylko lune wskazówki,

e w roku 1781 wyprowadzono do Rygi lnu 8.157 szyfun-

tów, w roku za 1787 w cigu 5 miesicy od kwietnia do

sierpnia przez komor Jurborsk z Wilii i Niemna wyszo lnu

11.837, pieki 119.611 i paku piekowych 13.052 kamieni**).

Wicej uczy nas warto tego wywozu za pórocze letnie ro-

ku 1792, podana w bilansie handlu litewskiego na 8,211.100

zp. (w tern do Prus 6,515.468). W porównaniu z wywie-

zionem zboem, suma ta jest wiksza od caej wartoci zbó
o Vi6- Gdyby stosunek taki mia by normalnym, w takim

razie otrzymalibymy

*) Loc. cit. Ekonomista, Nr. 28 z dnia 15 lipca; dowóz z pro-

wincyj dawnej Polski doszed a do 72, 9 proc. przywozu ogólnego.

i Pamitnik Hist. Polit. 1784, str. 424, Dzie. Handlowy
17^7, str. 489— 494.
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Nr. 105.

okoo 20 milionów zip. na warto wókna z Litwy.

W prowincyach koronnych ta ga wywozu bya za-

pewne nieznaczn; w wykazach gdaskich, prz3'najmniej nie

znajdowalimy cyfr ani iloci, ani wartoci *). Na lepszych

gruntach i w cieplejszym klimacie mao uprawiano rolin wó-
knistych.

3. Towar leny.

Wszystkiemi rzekami spawiano za granic drzewo okr-
towe, stolarskie, budulec, opaowe, klepki i beczki. W powo-
anym ju bilansie handlowym Litwy cay ten towar przenosi

poow wartoci zbó; dzi w cigu 6-lecia 1871— 1876 z ob-

licze p. Blocha wypada bardzo zbliony stosunek na spa-

wie wilanym (31% : °8°
o)» me wdajc si tedy w zbie-

ranie danych szczegóowych, w czem nie moemy sobie obie-

cywa powodzenia **), sdzimy, e nie bdzie zbyt dalek od

rzeczywistoci poowiczna suma wartoci wywozu zboowego,

to jest:

*) Cyfry gdaskie moe si zawieraj w Tabeli Ewektów przy bro-

szurze: „Rada Patryotyczna" w ilociach kamieni lnu i konopi 15.917;

12.990; 10.150 w latach 1769—1771.

**) Pewien autor w Pam. Hist. Po lit. 1783, (str. 352), biadajc

na wyniszczenie lasów i upadek handlu drzewem, szacuje spaw wielko-

polski do Szczecina na 100.000, litewski do Królewca na 200.000, do Rygi

na 50.000, do Gdaska za i Elblga na 30.000 talarów, razem czynioby

to zaledwo 2,280.000: obliczenie to jest zbyt mae i zapewne nie obejmuje

wszystkich gatunków towaru lenego. Jako w tabeli ewektów, doczonej

do broszury p. t.: „Rada Patryotyczna" znajdujemy na lata 1769, 1770

i 1771 warto samego drzewa do budowy w cyfrach 5 milj., 4, 6
oraz 3, 5

milionów zp., a tabela ta kompletn by nie moe, chociaby z powodu

zaburze w kraju.
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Nr. 106.

okoo 20 milionów zip. za towar drzewny.

4. Pota i popió.

Budy potaowe na Mazowszu, Polesiu, Woyniu i Ukra-

inie przynosiy znaczny dochód ju w XVII wieku, ale gwa-
townie przyczyniay si do niszczenia lasów. Wypalaniem po-

tau z popiou trudnili si wzmiankowani wyej budnicy. Wy-
róniano w handlu trzy gatunki: pota kalcynowany, koryto-

wy, czyli blaua i machlug, czyli wajda. Spawiano te
popió, z którego wyrabiano pota w samym Gdasku w sa-

wnej potaami Szopenhaura, w budzie Renneberskiej i t. p.

W roku 1783 z Polski przyszo gotowego potau tylko 2.661

beczek, a 18.894 byo zrobionych w Gdasku. Z Królewca

wyszo wtedy 2.029 beczek potau i 94 asztów wejdau.

W wieku XVII przy wielkim obrocie i pomylnoci obrót ro-

czny popioem w Gdasku by obliczony przez Kostera na

1 milion zotych gdaskich owoczesnych; przecitnie racho-

wano, e przed rokiem 1772 wychodzio po 21, a póniej

w 1795 po 14 tysicy beczek. Ze szczegóowej „tabeli ewe-

któw" przy broszurze p. t.: „Rada Patryotyczna" wiemy, e
w roku 1769 przeszo z Polski potau fas 14.938, popiou fas

20.543, oraz szyfuntów 3.970. Znane nam s ceny tylko

z roku 1773: za szyfunt 7 do 8 czerwon. zt. (jako wysoka)

i za beczk 70—60 zt. gdaskich, to jest 105—90 zip. (jako

nizkie) za pota; popió niewtpliwie paci si taniej. Biorc

najnisze z tych cen, otrzymamy na warto pomienionego

wywozu przedrozbiorowego okoo 3,700.000 zp. Po rozbiorze

Gdask wysya tylko 2
/ s dawnej iloci, ale dla Polski cz

tej straty moga si wynagrodzi zwikszonym odbytem z in-

nych portów.

W pórocznym bilansie Litwy z roku 1792 pota figu-

ruje w cyfrze 474.646 zp.; co do Gdaska, znajdujemy
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wzmiank, e Anglie}' kupowali czasem za 12.000 funtów

szterlingów, czyli 476.000 zip., a szy te transporty do Ho-

landyi, Hiszpanii, Portugalii, Francyi i Ameryki *). Ogóem wic
przynosia ta ga handlu:

Nr. 107.

przeszo 2, 5
milionów zp.

Uywano wtedy potau do blechowania pócien, do fa-

brykaeyi farb, porcelany i myda.

5, 6 i 7 Smoa, miód i wosk.

W bilansie pórocznym litewskim, smoa stanowi pozy-

cy o 123.865, wosk o 114.989, a miód 5.085 zp., zatem

sawny lipiec kowieski by zapewne spijany na miejscu, lub

wewntrz kraju. Wosk z kwietnych k Ukrainy szed do

Krakowa lub Wrocawia w ilociach znacznych; do samego

lska wyprowadzono w latach 1757— 1759 wosku, miodu,

oju i skór wyprawnych za 1,876.804 talarów czyli 1

1

1
/4 mil.

*) Myli rzetelne nad narzekaniem Polaków, tyczcym si mnie-

manego monopolium, czyli samokupstwa m. Gdaska, z niemieckiego

przetumaczone 1774 r., str. 12 (tu wanie znajduj si cen}-). Parni t.

Hist. Polit. 1784, str. 761—764, Ed. Wasilewski: Gdask w Niwie

1876 r., zeszyt 43, str. 495; zeszyt 44, str. 575; Opis budowy potaowej

u Poujaskiego: Opisanie Lasów etc, tom III, str. 36. „W tabeli

ewektów" przy broszurze p. t.: „Rada Patryotyczna" podano potau

w latach 1769, 1770 i 1771 fas 14.938, 11.920 i 9.160, popiou fas 20.543,

19.310 i 15.530, oraz szyfuntów 3.970, 3.510, 2.917. Gdybym wiedzia, ile

centnarów mieci si w fasie popiou, mógbym zrobi dokadniejszy rachu-

nek, poniewa Tooke podaje obfity szereg cen popioów gdaskich

w „Thoughts and Details of the high a Iow prices. Appendix 1 to

Part IV, 2".
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zp. *). W niekompletnej tabeli ewektów przy broszurze p. t.:

„Rada Patryotyczna" jest podanych na lata 1769, 1770 i 1771

szyfuntów wosku 1200, 839 i 690, a szyfunt zawiera 320

funtów gdaskich. Nie znajc atoli cen, nie moemy poda
adnego szacunku.

8. Konie.

Sprzedaway si na wielkich jarmarkach w Lcznie, Ze-

Iwie, Wodzimierzu, Mohylowie nad Dniestrem, a szczególnie

na granic}' stepu Tatarskiego w miasteczku Bacie, zaludnio-

nem przez ydów, Ormian, Turków i Tatarów. Zjedali tu

remontyerowie z Prus, Saxonii, czasem a z Francyi, jak np.

w roku 1786 dla remonty regimentu x-cia Orleaskiego. Po-

szukiwane byy konie polskie szczególnie pod huzarów i lek-

k jazd. Z licznych paszportów, wydawanych przez Komi-

sy Skarbu Koronnego, przekonalimy si, e po razy kilka

w roku wychodziy partye po kilkaset, albo i po par tysicy

koni. W roku 1771 Fryderyk II, przewidujc wojn, wanie
o rozbiór Polski, posa do Polski oficerów po 7200 koni do

zremontowania swej jazdy. Gdybymy je rachowali tylko po

ir> czerw, zotych sztuka, podug cen Kociuszki, (Nr. 80). to

przecie obstalunek Fryderyka wyniósby

Nr. 108

prawie 2 miliony zip., (dokadniej 1,944.000)

Jeli nie w kadym roku odbywa si zakup na tak

wielk skal, to jednak suma taka albo i wiksza zawsze

wej musiaa do Polski, nawet za mniejsz znacznie ilo,

*) Jekel: „Pohlens Handelsgeschichte" 1809, Wien und Triest II,

str. 48.
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gdy remontyerowie obcy z pewnoci pacili droej, ni Ko-

ciuszko za konie inynierskie *).

9. Bydo.

Od Skrzetuskiego dowiadujemy si, e przed po-

dziaem moga Polska sprzedawa po 80.000 woów; Hiippe

twierdzi, (ale z nieznanego nam i niecytowanego róda), e
jeszcze po roku 1772 wychodzio po 80.000 cielt z krajów

Rzeczypospolitej za granic **). Liczby te zmniejsza si mo-

gy skutkiem rekwizycyj i spustosze, czynionych przez woj-

ska nieprzyjacielskie, podczas pobytu ich w Polsce, ale nie-

wiele wpywa na nie pierwszy podzia kraju. Gówne bo-

wiem partye woów szy z Woynia i Ukrainy nie tylko do

Warszawy, ale te do lska i Brandenburgii. Rachujc wou
ukraiskiego po zp. 100 (bo krowa, jakemy widzieli wyej
na str. 85 kosztowaa 50 zp.) otrzymalibymy.

Nr. 109

okoo 8,000.000 za woy (nie liczc cielt).

W pórocznym bilansie handlu litewskiego wyprowadzo-

ne za granic bydo ceni si na 616.000 zp. Natrafilimy na

wzmianki o handlu misa na morzach Baltyckiem i Czarnem;

wiemy, e byy zawierane przez kupców polskich kontrakty

o dostaw misa solonego dla floty szwedzkiej w r. 1791 ***):

*) Dzie. Handlowy 1786, str. 182, CoaoBbeB-B: IIct. Poccin

XXVII, 310, XXVIII 270 (depesza Solmsa z dnia 10;9 1771) Pr. Ekon.

A/23, str. 275).

**) Skrzetuski: Prawo Polityczne Narodu Polskiego 1787, tom I,

str, 229, 230, Hiippe: „Verfassung der Republik Polen", Berlin 1867,

str. 304.

***) Pr. Ekon. A/28, str. 378.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona.— T. II. 9
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ale przypuszczam}', e tego rodzaju obrót}' naleay do przypad-

kowych i e staej pozycyi w bilansie handlowym nie tworzyy.

Owce polskie za granic nie miay odbytu.

10, II, 12. Wena, skóry, ój.

Przy braku lepszych gatunków owiec gruba wena pol-

ska nie moga by pontn dla zagranicy. Wysyano j prze-

cie w niewielkich ilociach, o ile nad potrzeb wasn zby-

wao. W tabeli ewektów z lat 1769— 1771 wykazano jej ka-

mieni 50.982. 45.782, 39.114, szacujc kamie (32 funt}-) po

zp. 40 *), otrzymamy warto tej gazi wywozu w sumie

Nr. 110.

okoo 2,000.000 zp.

Zreszt do wyrabiania cieszych sukien fabryki polskie

sprowadzay wen zagraniczn i wydaway na to wicej, ni
wywóz przynosi.

Skóry byy wyprowadzane tylko niewyprawne in c ru-

do wbrew zasadom racyonalnej polityki ekonomicznej; to te
dochód z wywozu by zapewne mniejszy od sum, paconych

za skóry wyprwne zagraniczne. W pórocznym bilansie Li-

tewskim z roku 1793 wywoone szacuj si na 100.236 zp.,

przywiezione za na 103.562 zip. Dopiero w dziewitem dzie-

sicioleciu par fabryk garbarskich, jak np. Cadra i Schultza

warszawskie oraz Niemierów wywoziy skór wyprawn. In-

nych danych nie posiadamy.

*) Fabryki Staszowska, Józefowska i Klimontowska w prowincyi

celnej Krakowskiej paciy same po 30 — 50 zp. za kamie w roku 1789,

jak widzimy z raportu przesanego przez superintendenta Gruszeckiego do

Komisyi pod dat 17; 1 1789 i anneksów. W roku 1795 wywieziono

weny z samego Gdaska 9.100 szyffuntów (L ó s c h i n G.: Danzigs

II, 375).
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Wywóz oju dawa pewn przewyk. Nawet Litwa

w póroczu 1792 r. pobraa 182.566 zip. (a wydaa na przy-

wóz 136.636 zip.); na wiksz ska wszake rozwija si
w prowincyach poudniowych, szczególnie na Ukrainie, handel

„sahanów", czyli oju baraniego *). Obliczy wartoci tego

wywozu nie jestemy w stanie.

13. Saletra.

Czyli „salpetra" bya w wieku XVII nader wanym ar-

tykuem handlu dla Gdaska; traci on na zyskownoci dopie-

ro od koca tego wieku, gdy Kompania wschodnio indyjska,

angielska odkrya wielk produkcy tego minerau w Hindo-

stanie. Wszake zwikszone zuycie prochu przez armie, zor-

ganizowane na sposób francuzki podug systematu Louvois

i Vauban'a, nie da}7 uschn zupenie tej gazi wywozu pol-

skiego. To te na Podolu, Ukrainie i Rusi istniay jeszcze

w XVIII wieku liczne majdam 7 do wyrabiania saletry. Zas-

zya majdan xina Anna Jabonowska w Siemiatyczach; wt-
pi jednak, czy moga mie z niego stosowne z}7ski, gdy tyl-

ko na ukraiskiej niezmiernie yznej ziemi mona byo obra-

ca nawóz na tak fabrykacy zamiast zasilenia roli. Wogóle

produkcya saletry w Polsce nie musiaa by obfit, poniewa
w cennikach angielskich znajdujemy tylko saletr wschodnio-

indyjsk. Pacono j podug tablicy, zamieszczonej u T o o-

k e'a **), redni cen w latach 1782— 1791 wcznie po 47

szylingów, czyli 89 ?1
zip. za centnar angielski. Podug „ta-

beli ewektów" przy broszurze p. t. „Rada Patryotyczna" wy-
wieziono saletry w roku 1769 kamieni (a 32 funtów) 2.998,

•czyli okoo 770 centnarów angielskich, zatem wrarto tego

*) Pr. Ekon. A/28, str. 377; Poujaski: Opisanie lasów etc.

tom III, str. 344.

**) Tooke Thomas: „Thoughts and Details of the high and

Iow prices from 1793 to 1822, 2d edition, 1824, London, Murray, Appen-

dix I to the part IV, page 34".
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wywozu wynosi 76.307 zip. *). Rok ten jest niepomylny

i tabela nie jest kompletn, wszake nie przypuszczamy, aby

w normalnych warunkach wywóz saletry z Polski móg prze-

nosi

Nr. III

sum 150.000 zip.

14 i 15. Pierze i szczecina.

Gównym dostawc szczeciny do Anglii pod koniec

XVIII wieku by Petersburg, wszake wspominana tylokrotnie

„Tabela ewektów" przy broszurze „Rada Patryotyczna"

wiadczy, e i z Polski wyszo szczeciny wraz z pierzem ka-

mieni 3.940, 2.879.2.018 w latach 1769, 1770, 1771, czyli rednio

z tych lat po 2.946. Poniewa gatunki te nie s rozdzielone;

wic rachujemy wszystko podug cen szczeciny angielskich

z lat 1786— 1793 wcznie po 7 L. 8 sh., czyli okoo 281

zp. przecitnie za centnar **). Tym sposobem otrzymamy

212.155 zp. jako warto obu artykuów, czyli okrgo:

Nr. 112

okoo 225.000 zp.

Wszake ilo i warto tego wywozu moga by zna-

cznie wiksz, bo w r. 1803 z samego Gdaska wyszo a
7.600 kamieni pierza ***).

*) Centnar angielski rachowalimy po 124,32 funta polskiego po-

dug stosunku gramów (S. Kramsztyka: Wykad Arytmetyki handlowej.

Warszawa 1879, str. 245, 247) Szylling po 57 groszy polskich.

**) Tooke: loc. cit. „Appendix" Nr. 1, part IV, str. 6— 7 (bristles).

*") Loschin: „Geschichte Danzigs" II, 374.
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16. Pótno i przdza.

W r. 1769 podug wspomnianej „Tabeli ewektów" wy-

szo z Polski pótna biaego sztuk 39.368, zgrzebnego 184.908

i przdzy rónego gatunku kóp 21.900. W r. 1795 wyszo

polskiego pótna ogóem 81.000 kóp. z samego Gdaska do

Anglii, Szkocyi, Holandyi, Danii, Francyi, Portugalii, Hisz-

panii i miast Hanzeatyckich *). Ceny nie s nam znane;

przypuszczajc e za sztuk 60-okciow pótna pacono 40 zp.

domyla si naley, i ten artyku przynosi musia przy-

najmniej

Nr. 113

8 milionów zp.

17. Róne drobne artykuy

wynosiy podug „tabeli ewektów" od 50.000 do 100.000

zp. Do tej rubryki odnie naley wysyany czasem do Kur-

landyi t y t u , n. p. w r. 1781 przez Xcia Czartoryskiego

10.000 kamieni z Korca i przez Bogdaskiego z fabryki Wi-

leskiej**) Czerwiec, kermes czyli koszenila polska, niegdy

wany artyku handlowy, wyparty z targowisk europejskich

w drugiej poowie XVI wieku przez koszenil amerykask,
odchodzi jednak wci do Wooszczyzny i Turcyi; zakupowa li

go Ormianie***). Tu nale te wyroby garncarskie z oko-

lic mielowa, zapewne wielkiej .sawy uywajce w owym

*) Lóschin: „Geschichte Danzigs" II, 375.

**) Pr. Ekon. A/18, str. 379 i 570.

***) Skrzetuski: Prawo Politycz. narodu polskiego 1787, tom II,

str. 230. Nax: (Wykad etc, str. 253) utrzymuje, e farbiarze zaczynaj

aowa czerwca, bo do niektórych kolorów droga koszenila amerykaska

nie jest tak zdatna, jak czerwiec.
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czasie gdy byy wprowadzane a do afrykaskich brze-

gów *).

Tu zaliczamy równie ogrodowin, z w i e r z y n ,
ptastwo domowe, ryby, nabia, glin, szko, rud elazn,
której cale ywy szy do Prus od Szamotu, sukno, trunki
ordynaryjne, futra, chmiel, nawet troch miedzi i t. d.

W bilansie pórocznym Litewskim z r. 1792 artykuy te, nie

liczc niektórych z zagranicy sprowadzonych i póniej gdzie-

indziej za granic wyprowadzonych (reeksportowanych), wy-

nosi 563.541. Gdybymy doliczy mogli Koron i wzili wy-

wóz z caego roku, otrzymalibymy zapewne okoo:

Nr. 114

3 milionów zip.

Oto jest przybliony do prawdopodobiestwa obraz handlu

wywozowego Polski. Suma wszystkich pozycyi od Nr. 104

do 114 wynosi 107-,, albo 14-7-,, miliona (stosownie do war-

toci zboa 40 lub 80 milionów), a w ten rachunek nie we-

szy smoa, miód, wosk, skóry i ój. Gdybymy oszacowali te

artykuy ogóem tylko na 2.-, miliony otrzymalimy

Nr. 115

110 do 150 milionów zip. na warto brutto (bez ca i kosz-

tów transportu) wywozu okoo lat 1780— 1792.

Sumy tej nie miemy uzna za dokadn i pewn;
w pojed3'czych latach moga spada znacznie niej od ozna-

czonego tu mini m u m, w innych znów przekroczy ma-

ximum, ale wikszej dokadnoci przy obecnym stanie mate-

ryalu osign nie moemy, uoenie za tablicy szczegóowej

*) Nax: Wykad etc, str. 149.
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na wzór angielskich wykazów statystycznych jest niepodo-

biestwem. Ze róde urzdowych posiadam}' tylko na dwa
lata, 1776 i 1777, oszacowanie produktów, wyprowadzonych

za granic, w bilansie uoonym przez Komisy Skarbu Ko-

ronnego, mianowicie:

Tab. 116
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oczywistoci zbyt mae, tak n. p. drzewo budowlane w klep-

kach etc. szacuje si z caego kraju na 3.9 10.600 zip. gdy

w pórocznym bilansie samego handlu litewskiego znajdujemy

warto towaru lenego ju w cyfrze wikszej 3,930.816 zp.;

podobnie niemoliw jest pozycya 8-milionowa na wen len

i konopie, gdy same dwa ostatnie artykuy bez weny czy-

niy w póroczu rzeczonem z samej Litwy 8,211.100 zp.

miemy wic utrzymywa, emy lepiej liczyli, i e 1 10 mi-

lionów nie jest przesadn cyfr na wywóz uszczuplonego

pierwszym rozbiorem królestwa, przynajmniej w latach zbli-

ajcych si do 1790.

Zreszt suma ta 1 10 a chociaby 150 milionów zp.

wcale nie jest imponujc, ani nawet zadawalajc w porów-

naniu z wywozem pastw innych. Tak n. p. podug bardzo

dokadnych rocznych wykazów urzdowych wywóz cakowity

Wielkiej Brytanii do wszystkich czci wiata pomidzy la-

tami 1785 i 1794 wcznie wynosi przecitnie po 19,671.938

funt. szt.; czyli 782,269.522 zip., a wywóz wycznie wielko

-

brytaskich produktów i wyrobów w tyme czasie dochodzi

przecitnie do 14,504.902 funt. szt., czyli 76,798.420 zp. *).

Wywóz Francyi wynosi w r. 1758 franków 540 milio-

nów, **) czyli zp. 869 milionów.

Dosy jest rzuci okiem na Tab. 49, eby si przeko-

na, e cyfra wywozu polskiego wcale nie jest proporcyo-

naln do ludnoci, porównanej z ludnoci Wielkiej Betanii

*) Tooke: „Thoughts and Details of the high and Iow prices from

1793 to 1822, 2 edition 1824 London, Murray, Appendix to Part. II," ra-

chowalimy funt szterlingów po 39, 765 zp., poniewa do roku 1816 stosu-

nek urzdowy zota by 15,3,,96 : 1, chocia Coxe w swoich obliczeniach

finansowych bra stosunek funta szterlinga do zotego, jak 1 : 36, a pisa

w roku 1778, kiedy obowizujc bya stopa 80 zp. z grzywny koloskiej,

zamiast uywanej powszechnie i ulegalizowanej w 1786 r. stop\* 83 i pól

z grzywny koloskiej.

**) Sybcl: „Geschichte d. Revolutionszeit. 3-te Ausgabe, 1865

—

1S66, I, 32.
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lub Francyi; e nie moga dostarczy ani poowy tych zaso-

bów, jakie zdobywa sobie Anglik lub Francuz, sprzedajc

owoce swej pracy i swego przemysu obcym narodom. Gdy

za doliczymy ciar ce, szczególnie pruskich i koszta tran-

sportu, to dochód producenta polskiego uszczupli si jeszcze

bardziej. Wic i na polu handlowem objawia si a nadto

wyranie ubóstwo narodu.

39. Przyjrzyjmy si teraz handlowi przywozowemu.

1) Jedn z najdotkliwszych strat, jakie Polska skutkiem

pierwszego rozbioru poniosa, bya utrata salin wielickich,

oraz bogatych up warzonki w powiatach ydaczewskim,

Przemyskim, Samborskim. Niegdy upnik Ruski by obo-

wizany pod kar tysica grzywien dostawi 1 1 .000 beczek

soli Ruskiej do najcelniejszego skadu Bydgoskiego, a t sol

ywiy si województwa Poznaskie, Kaliskie, Brzesko-Ku-

jawskie, Inowrocawskie i Ziemia Dobrzyska. Jeszcze w r.

1768 sprzedawano beczk soli Samborskiej po zotemu, jeli

nie byo nacisku kupców *). Kopalnie Wielickie i Bocheskie

oraz upy Samborskie czyniy królowi 2,400.000 zp. docho-

du **), pomimo to, e szlachta z okolicznych województw

miaa darmo tak zwan „sól suchedniowsk" w pewnej iloci

na kad gow. Od roku za 1773 ten artyku pierwszej

potrzeb}7 przeszed w posiadanie Austryi. „Za sól cesarzowi 12

milionów koniecznie zapaci potrzeba" — biada Staszic ***).

*) Krótka fizyczna y historyczna wiadomo o soli... W dru-

karnii Nadworney J. K. Mci y P. Komisyi Edukacyi Narodowey Ru 1788,

str. 28.

**) Podug noty, adresowanej przez Komisy Skarbu J. K. Mci do

P. Delegacyi w roku 1773 (Biisching: „Magazin" XVI, 103), Coxe:

(Travels I, str. 167) liczy 3,500.000 zp., ale ze syszenia.

***) Maachowski, refer. kor., w roku 1766 rachowa tylko 7

milionów rocznie (Dyaryusz 1776, sesya XVII z dnia 199, str. 126); Je-

zierski, kasztelan ukowski, w roku 1790 kad po 3 garnce na dusz, co

przy ludnoci 9-milionowej stanowio 27 mil. garncy. Sukowski, woje-
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I wszystkie sejmy, wszystkie wadze administracyjne, kady
szlachcic mocno si o t strat frasowa, a wszelkie podwy-
szenie ceny stawao si przedmiotem powszechnych lamen-

tów. Z waciw sobie bystroci Fryderyk II przewidzia

nastpstwa zaboru Wieliczki i up ruskich; to te zakadajc

Kompani Morsk Prusk, przedewszystkiem zaopatrzy j
w przywileje co do handlu solnego. Kompania ta dostarczaa

Polakom najprzód soli morskiej, ale nastpnie w r. 1788 we-

sza w ukad z dyrekcy salin cesarskich, a wtedy zacza
te sprzedawa sól wielick. Ju Austryacy podnieli cen
w 1780 r. szybikowej soli z 33'/^ na 45 zp. a zielonej z 31 7.3

na 43 zp.; teraz nastpio powtórne podwyszenie ceny

w magazynach: pruskim przy Warszawie i soleckim na zp.

5ó 2
/ 3 za beczk. Ozway si zaraz nowe skargi w czaso-

pismach i broszurach na „samokupstwo Kompanii Pruskiej" r

na gwacenie traktatu rozbiorowego przez Austry; rzd za-

wiza ukady na drodze dyplomatycznej i dokazal przecie

tyle, e cen soli w 1790 zniono do 48 zip. w Wieliczce *).

Krztay si osoby prywatne, król i Komisja Skarbowa Kor.

okoo poszukiwania nowych pokadów i warzelni w kraju;

porobiono nawet niektóre odkrycia, zaoono par „fabryk"

soli, jak to bdziemy widzieli niej (§§ 46 i 47). Wojewódz-

twa Bracawskie i Kijowskie sprowadza)' sól woosk, sza

te sól ros3'jska, zapewne tasza od morskiej i austryackiej.

Jednake obliczenia urzdowe nie usprawiedliwiaj rachuby

Staszica: w sprawozdaniu, zoonem sejmowi w r. 1791

w imieniu Deputacyi, rewidujcej Skarb Koronny, kasztelan

woda gnienieski, rachowa centnar soli na 4 i pó dusz, z tej proporcyi,

i we Francyi 7 dusz rachuj na centnar, ztd expens roczn Polski obli-

cza na 12 mil. garncy w r. 1774 (Dz. Czyn. S. G. W., sesya 396 z dnia

1 3 1791 r. Pr. Deleg. Zag. I, str. 48).

*) Pr. Ekon. A 17, str. 165: A
;
25; str. 297 pod dniem 9 grudnia.

Rada Najwysza Narodowa rezolucy swoj z dnia 16 6 1794 roku rozka-

zaa zaj skad_v Kompanii pruskiej w depozyt (Gazeta Wolna War-

szawska Nr. 18).
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Morski obliczy warto wszelkich gatunków wprowadzanej

soli tylko na 6,925.666 zp. *) gr. 20.

2) Metale, w które Polska bya ubog, stanowi}' ar-

tyku niezbdny przywozu, jak cyna, oów, mosidz, mied
(szwedzka, moskiewska i wgierska, ostatnia najlepsza dla

kotlarzy, zwana K u p f e r p 1 a 1 1 e n), spi, elazo w narz-

dziach, a nawet w surowcu (i n crud o), troch srebra i zota.

Wprowadzano tego na par milionów zp.

3) Bawena bya sprowadzon do fabryk i zabiera

musiaa te par milionów.

4) Jedwab' wchodzi, zdaje si mniejszymi transpor-

tami; gównie potrzebnym by zapewne do fabrykacyi pasów.

5) Sukna nie tylko francuzkie i tak zwana sajeta, ale

niestety! nawet ordynaryjne. Bilans póroczny Litewski z r.

1792 zawiera ogromn pozycy przeszo 2-milionow na przy-

wóz tego ostatniego artykuu z Prus; Korona moe mniej go

potrzebowaa, bo miaa liczne fabryki i warsztaty sukiennicze

w Wielkopolsce i Krakowskiem.

6) Kramarszczyzna zabieraa znów z par mi-

lionów.

7) Korzenie i apteka rszczy zna.

8) Wina wgierskie, francuzkie, hiszpaskie sprawiay

wiele strapienia Staszicowi, poniewa pochaniay pewno

15 milionów z naddatkiem. Wódka, likiery, piwo angielskie

stanowiy te nie ma pozycy.

*) Dyaryusz 1790 (urzdowy tom 1, cz 2, str. 71, sesya XVI

z dnia 14 1 1791. Szczegóowe pozycy rachunku s takie: 1) Soli Wie-

lickiej wychodzi na rok beczek 70.000 a flor. 40, co czyni zp. 2,800.000;

2) Soli Samborskiej wychodzi na rok beczek 30.000 a ilor. 10, co czyni

zp. 300.000; 3) Soli Angielskiej wychodzi na rok beczek 45.000 a fi. 18,

co czyni zp. 810.000; 4) Soli warzonych rónych beczuek 400.000 a fi.

5. co czyni zp. 2.000.000; 5) Soli Krymskiej wychodzi na rok centnarów

124.000 a ilor. 3 gr. 20, co czyni zp. 454.666 gr. 20; 6) Soli Wooskiej

wychodzi na rok beczek 153 000 a flor. 3 gr. 20, co czyni zp. 561.000;

suma 6,925.666 gr. 20.
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9) Ryb y morskie (np. ledzie) i rosyjskie zabieray

kilka milionów.

10) Nareszcie przedmioty zbytku, fabrykaty za-

graniczne— „fraszki", za które kupcy „wyudzaj pienidze,

eby je nastpnie wywozi za granic." Pomimo zarzekania

si, moralizowania i uchwalania praw oszczdniczych (jeszcze

w 1776 i 1784 r.) aden naród podobno nie byl tak ako-

mym na owe fraszki jak Polacy. Podrónicy podziwiaj prze-

pych paaców paskich, np. ów salon Xcia Poniatowskiego,

zapewne podkomorzego, w grocie ogrodowej z wysuwajcym

si z pod posadzki stoem biesiadnym; ów pokój porcelanowy

w paacyku Powzkowskim Xcia Adama Czartoryskiego,

gdzie uyto 3000 tafelek z porcelany saskiej, a kada tafelka

kosztowaa po 3 dukaty, czyli 54 zp.; ów pokój turecki Mi-

chaa Poniatowskiego, podówczas biskupa pockiego, z wodo-

tryskiem i kwietnikiem porodku, a sofami przy cianach

i t. p. *). Czynic zado tym wymaganiom zbytkowym,

kupcy warszawscy sprowadzali mnóstwo najrozmaitszych to-

warów z Anglii, Francji, Niemiec od powozów a do pilek.

eby powzi wyobraenie o zasadach, jakiemi si kierowali,

i o warunkach, w jakich handel swój prowadzili reprezentanci

przywozu zagranicznego, przejrzelimy inwentarz sklepów

Piotra Teppera z lat 1783— 1789 oryginalny **). Mieciy si

one zapewne w paacu Tepperowskim, obecnie Edw. Gra-

bowskiego przy ulicy Miodowej (Nr. 3). Na pocztku czy-

tamy napis ozdobny: Au nom de Dieu commencons
fi n v e n t a i r e su iv ant des marchandises qui se

trouvent aux magasins appartenanat a N o u s. Id po-

tem grupy towarowi w kadej szczegóowe pozycye, wskazujce?

ile okci albo sztuk kadego gatunku znajduje si w sklepie, cena

od okcia i sztuki, oraz warto caych sztuk w zotych pol-

skich i talarach niemieckich, rachowanych po 1 na 6 zotych.

) Coxc: Travels I, 177, 179, 181.

"i Archiwum Gówne Królestwa Polskiego, Nr. 78, T.
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Wszystkie cyfry inwentarza oznaczaj cen kosztu; chcc

wynale ceny sprzeday, t. j. sklepow, nale}', wedug dzi-

siejszych zasad handlu blawatnego, doliczy na towarach

trwaych (r e e 1 1 e s) po 20n
/o 5

na towarach za zmiennych

co do mody: 25%-

Z takiego to inwentarza wycigamy nastpny may cenni-

czek (Tab. 1 17), w którym obok: 1) ceny oryginalnej, w owoczes-

nych zotych (po 18 zt. na 1 cz. z.) wyraonej, umieszczamy:

2) warto tej ceny podug waluty zotego dzisiejszej, t. j.

3. 77 razy zwikszonej i 3) cen tyche towarów w r. 1872,

podug oszacowania, którego na prob nasze askawie do-

kona zechcia pan Józef Zelt.

To znaczy, e umieszczony w towarach kapita wynosi

1.242.111 talarów, czyli 7,452.666 owoczesnych a 28.098,550

dzisiejszych zotych. Godn te jest uwagi kolosalna cyfra

(prawie 13 m. zip. owoczesnych a 47Va m. zp. dzisiejszych)

nalenoci od duników, których liczba wszake stosunkowo

jest niewielka, bo zaledwo 232 osób. Przecitna na kad
przypadaaby zatem po 204.000 zp. dzisiejszych. Prowadzi

to do przypuszczenia, e klientela Teppera skadaa si tylko

z wielkich panów, a wiksz cz dunym by zapewne

król Stanisaw August.

Ceny wszystkie s tak wysokie w porównaniu z dzi-

siejszemi, e mog budzi powtpiewanie. Dla wyjanienia

przeto rzeczy podajemy wj-jtek z uwag, na pimie nam przez

pana Józefa Zelta uprzejmie udzielonych; nadmieniamy

przytem. e pan Zelt nie by wiadom stosunku waluty i e
mia na wzgldzie tylko oryginalne cyfry Teppera.

Co do Velours a velpe: „te jako w r. 1872 wiele na

fabrykach angielskich wyrabiane, z powodu konkurencyi z fa-

brykami niemieckiemi doszy do cen nader niskich i koszto-

way w naszym kraju okoo zp. 10".

Co do Yelours de coton: tak zwane velvet lub manche-

ster — najwikszej zmianie w manufakturach podlegy z po-

wodu nadzwyczajnej konkurencyi w samej Anglii (Manchester)
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Tab. 117.

Cennik podug inwentarza sklepów Teppera.
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i kosztoway w Warszawie zp. 4, 5 i 6, za cikie gatunki

na ubrania mskie zp. 9, 10 i 11".

Co do Etoffes riches ze zotem lub srebrem „W fabry-

kach Lyoskich, w skutek umiejtnego i ekonomicznego uycia

tych metali do tkanin, ceny w roku 1872 o poow cyfry

byy tasze od owoczesnych; oprócz tego do naladowania

uywano sztucznego zota i srebra; wyprodukowano tym spo-

sobem najwietniejsze materye w cenach zp. 10, 12 i 15".

Co do Moire d'Angleterre: „Nazw zmieniy na moiree

antiue i byy w r. 1872 osnowane na bawenie wyrobu an-

gieskiego na zp. 8, 9 i 10, a czysto jedwabne na zp. 13,

15 i 17; za fabiyk francuskich czysto jedwabne od zp.

18 do 24".

Co do Satins unis: „fabrykacya ich znacznie staniaa i rów-

no (pozorn!) cen tylko drogoci cen surowego materyalu jest

do przypisania. W tyme czasie zrobiono postp fabryczny

w atasach przez osnowanie na bawenie, co ich cen o prze-

szo 4 proc. obniyo; jednak czysto jedwabne zawsze war-

to rzeczywist zachoway. W warunkach normalnych cena

wynosia od zp. 4 do 17".

Co do Indiennes: „W skutek prohibicyi dla podniesienia

fabrykacyi krajowej w r. 1872 ju nie byy sprowadzane.

Fabryki Paschalisa (przedtem Lipków, a nastpnie w odzi)

wyrabiay ten artyku po cenach nader niskich, a mianowicie

od 24 gr. za okie, co stanowio rónic w stosunku od zp.

20 za nasze, gdy angielskie z owczesnem cem kosztoway

gr. 50, 60 i do 70 dochodziy. Chustki od 1 z. gr. 20 do

zp. 3-ch krajowe".

„Draps d'Angleterre wicej si nie prowadz, bowiem
krajowe je zastpuj".

„Toile d'Hollande dzi adnego znaczenia nie maj, gdy
fabryki niemieckie, szlskie przy bardzo znacznej niszoci cen

zastpiy je. Obnika wyej 30 proc".

Wyjanienia te, zdaniem naszem, usuwaj wszelk wt-
pliwo co do niezmiernej rónicy w cenach zbytku. Przy

sprzeday rónica ta zapewne stawaa si jeszcze wiksz,
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poniewa Tepper przy nielicznej klienteli, przy utrudnionych

komunikacyach, przy uciliwszym ni dzisiaj kredycie i wi-
ksze ni risico, nie poprzestawa chyba na 20—25 proc. zysku.

Zwaywszy nadto nisk stop zamonoci publicznej, zrozu-

miemy teraz, dlaczego statyci i moralici wyrzekali wci na

zbytki, oraz na kupców „wyudzajcych pienidze". Zrozu-

miemy te, jak wielk szkod i strat kraj ponosi, jeli „han-

del zagraniczny jest wasnoci obcych narodów", a tak wanie
byo z Polsk, jak to przyznawali Glave i Kapostas w swojej

polemice.

Przyznajemy suszno S c h u 1 1 z o wi. gdy powiada, e
polskiego pana ycie kosztowao droej, ni kogokolwiek z in-

nej narodowoci. Palc w Warszawie z cegy kosztowa dro-

ej, ni z pietra di Lavagna w Genui, lub z trawertynu

w Rzymie, bo i mnóstwo przedmiotów trzeba byo sprowa-

dzi z zagranicy, i rzemielników lub artystów cudzoziemców

opaci hojniej, ni w ich rodzinnych krajach. Pan polski ku-

powa wszystko z zagranicy od ubrania a do pilki, nie za-

wsze z potrzeby, ale z amatorstwa, przesdu i mody *).

Ile pienidzy wyciga z kraju ten handel zbytkowy?

Nie wiemy dokadnie, ale domyla si moemy, e bardzo

duo. W najciszych czasach, kiedy wszdzie dawa si czu

dotkliwy niedostatek, jeden Piotr Blanc remitowa za granic

za towary zbytkowne po 500.000 czer. z., czyli po 9 milio-

nów zip. rocznie **). Nie mniejsze zapewne sumy przesyali

Prot Potocki i Tepper, a co porachowa wypada na mniej-

szych bankierów.

Niewtpliwie ta wanie ga handlu bya ródem du-

gów, a nawet ruiny dla ludzi prónych i lekkomylnych, ró-

dem przedajnoci i demoralizacyi. Pokolenie Stanisawa Au-

gusta, poczynajc od niego samego, wiele pod tym wzgldem

zawinio. Cudzoziemcy szydzili z bezrozumnego zbytku w War-

*) Reise eines Lieflanders III, 102, 104.

**) Biisching: Magazin XVI (1782), str. 35.
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szawie i rozrzutnoci panów w podróach zagranicznych, i szy-

dzili susznie.

Na poparcie surowych sdów przychodz dowody i wska-

zówki, nie podlegajce wtpliwoci. Wpaday one nam w rce
niejednokrotnie. Poprzestajemy na kilku przykadach. Kas3 rer

generalny Komisyi Skarbu Koronnego Rudnicki, który z urzdu
musia zna warto pienidzy i rzetelnoci, kae czeka Hur-

tigowi cay rok na opacenie ronych artykuów damskiej gar-

deroby (zapewne pani Rudnickiej) i w kocu paci tylko po-

ow rachunku: 502 zp. zamiast 961. Xawery Branicki, wy-

jedajc z Parya, zapomina opaci swe dugi i pani Geo-

ffrin w r. 1766 skary go o to przed królem; sam Stanisaw

August przez lat kilka nie paci za meble i towary galante-

ryjne, zakupione dla niego w Paryu, a ta sama pani Geo-

ffrin dawaa mu lekcye oszczdnoci, pisaa o „jkach robo-

tników", oczekujcych na zapat *).

40. Przypatrzywszy si zasobom i potrzebom handlu

polskiego, oraz warunkom, w jakich si znajdowa, warunkom
w ogóle uciliwym i smutnym, zapytajmy: czy robiono co-

kolwiek dla podniesienia, oywienia i regulowania ruchu han-

dlowego, czy okazay wadze rzdowe jakkolwiek troskliwo

i yczliwo dla stanu kupieckiego?

Bez wahania si dajemy twierdzc odpowied.

Jakemy ju wspominali (§ 34), sejm konwokacyjny

w r. 1764, wykonywujc plan reformy Czartoryskich, zwróci

uwag na „handle", a mianowicie zniós przywilej cowy
szlachty, uchwalajc co generalne, i ustanowi Komisye Skar-

bowe, którym ordynacya sejmu koronacyjnego przekazaa

„sprawy o handle, manufaktury, miary, dugi za towary,

i weksle kupców i inne z przyczyny commerciorum,

*) „Correspondance inedite de Stanislas August et de M-me Geof-

frin p. Ch. Mouy" 1875 Plon, str. 207, 330. Nota Hurtiga z dnia

27/6 r. 1774 w Archiwum Skab. Kor. w dziale LV plika, Nr. 104.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona — T. II. 10
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krzywdy, pretensye i wiolencye wynikajce*. Konstytucya

za w r. L768 zalecia „nieodwloczne" sdzenie spraw we-

kslowych i utrzymanie dla nich oddzielnego regestru

Fryderyk II swoj spraw Kwidzysk przeszkodzi wy-

konaniu pierwszej z tych uchwal i sejm r. 1766 móg wy-

godzie kupcom tylko zniesieniem ce wewntrznych, ale w r.

1775 delegacya przywrócia co generalne na granicach kraju

i wielka niesprawiedliwo, która przez trzy wieki nad han-

dlem ciya, ostatecznie uprztnion zostaa **).

Troskliwoci te o handel natchnione byy konstytucye

z r. 1764 o rzekach spawnych, drogach, mostach i mytach,

zmierzajce do uatwienia komunikacyi, jako te do zmniej-

szenia kosztów transportu przez wprowadzenie staej taksy

(po 3, 2, 1 groszu od konia i po 1 gr. spanego ***).

Komisye Skarbowe, przynajmniej Koronna, poczuwaj

si do obowizku „dokada starania, aby podupade w Polszcz

comm er ci a podwignione byy" ****); nie wiele wszake
uczyni mogy w cigu pierwszego okresu, jeszcze miotanego

anarchi, a w wiato ubogiego.

Na sejmie delegacyjnym byy poruszane interesa handlu.

Poniski w r. 1774 proponowa, aby w Komisyach Skarbo-

wych mogli zasiada kupcy po dwóch, cum v o t o i n f o r-

mativo bez pensyi, lecz wniosek jego napotka waw opo-

*) Vol. leg. VII, fol. 34, 27, 142 (str. 22, 18, 142) fol. 669, 6TO

(str. 313).

**) Rozprawy toczyy si jeszcze w dniu 12 grudnia 1774; projekt

nie napotka adnej opozycyi w zasadzie. Jeden tylko Jezierski pose nur-

ski (póniejszy kasztelan ukowski > wyrwa si z niewczesnym wykrzykni-

kiem: „co to jest, e Rzplita szlacht uwalniaa, a 'my sami na ni to ka-

dziemy jarzmo"? Nawet przeczcy zawsze Antoni Czetwertyski zgadza

si. August Sukowski, Moszyski, Chomentowski, ^Sumiski popierali.

Uchwaa zapada bez rozpraw, zdaje si, dnia 15 lutego 1775 r. Pr. De-

leg. Zagajenie VI, str. 58—61 i cz II tego zagajenia, str. 57— 61).

***) Vol. Leg. VII, fol. 35 tit. Co Generalne < str. 22).

Pr! Ekon. A/2, str. 142 (r. 1765)
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zycy ze strony wielu posów. Szamocki ostrzega: „nie wpu-

szczajmy jea do jamy". Z niechci do kupców wystpowa
nawet najskonniejszy do reform August Sukowski: oskara
on mianowicie kupców warszawskich, e „handle swe chc
mie tajne", e na adne propozycye i pytania Komisyi Skar-

bowej Koronnej nie odpowiadaj, e „obojtnie czyni mono-

polia swoje". Wtedy i Poniski przypomnia sobie, e Gdask
zobowizuje mieszczan swoich, aby z adnym szlachcicem

w spóki handlowe nie wchodzili *). Wniosek ted}' upad
i kupców do Komisji nie wprowadzono.

Uchwali take ten sejm pierwsz ustaw wekslow **);

ta przyczynia si znacznie do rozszerzenia i oywienia kre-

dytu, poniewa zapewniaa szybko egzekucja dugów, zaci-

ganych nie tylko przez kupca, ale te przez szlachcica, któ-

rego przy dawniejszem postpowaniu sadowem kupiec nigdy

prawie dosign nie móg. S tu podane formy weskli, okre-

lone stosunki trassanta, akceptanta, remitenta etc; przepisany

proces i drogi egzekucyi. Motyw zawiera wyranie okrelon
zasad: „w krajach naszych handel i kredyt mu potrzebny

utrzyma".

Co wiksza, tene sejm zdj ohyd z zatrudnie han-

dlowych. Wnioskodawc by znów Poniski d. 26 padzier-

nika 1774- r. Zwracajc uwag Delegacyi. e przy nowem
prawie o starostwach (o puszczaniu ich z licytacyi w dzier-

aw emfiteutyczn, §. 69) stan rycerski traci mono po-

wikszania swego majtku, proponowa on, aby otwart bya
dla szlachcica droga handlu i industryi, byle „sam nie sie-

dzia w kramie i nie mierzy okciem". Jako zapada uchwala,

e „szlachcic, wszelkiego rodzaju kupiectwem si bawicy.

*) Pr. Deleg. Zagajenie V, sesya 31 z dnia 2910 (str. 113)

i Zagajenie VI, sesya 6 z dnia 24 12 1774 (str. 20).

**) Vol. Leg. VIII, fol. 192 nastp. (str. 119) tit. Postanowienie

praw wekslowych.
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szlachectwa swego utrca nie bdzie *)". Uczynia wic t
restytucy Polska na 9 lat przed Hiszpani, gdzie podobne

prawo wydanem byo r. 1783 przez Karola III-go.

Przypomniawszy sobie, e delegacya, przywracajc co

generalne, obalia ostatecznie przywilej handlowy szlachty,

przyzna winnimy, e ten najhaniebniejszy ze wszystkich

sejmów polskich wanych dokona reform w sferze handlu

krajowego. Ale te usankeyonowa swymi podpisami wielk

krzywd, wyrzdzon przez wiadome ju nam traktaty han-

dlowe z Prusami i Austry. Ile w tern byo winy i zej woli

ze strony prowadzcych ukady delegatów? nie umiemy orzec.

Dochodziy nas guche oskarenia przeciwko nim, e nie sta-

rali si nic utargowa z uciliwych warunków, e i tacy

byli wród nich, którzy sami zachcali ambasadorów zagra-

nicznych do czynienia gronych deklaracyi dla zamania opo-

zycji niektórych posów. Najciszemi zarzutami obarczone

jest imi Modziejowskiego, biskupa poznaskiego i kanclerza,

przezwanego „Machiawelem polskim". Dowodów jednak nie

posiadamy. Pewne podejrzenia, a przynajmniej wcale nieko-

rzystne wraenie budz w umyle naszym wyrazy, uyte przez

Komisy Skarbu Kor. w odpowiedzi na not Modziejowskiego

z dnia 29 stycznia 1775 r., „wzgldem traktatu Commercii".

Przesyajc swoje uwagi, Komisya dodaje: „Ale te wsz} rstkie

refleksye podobno niewczesne, kiedy ju projekt od Rzpltej

podany P. Ministrowi pruskiemu". Widzinw w tych wyra-

zach wyrzut, e kanclerz zbyt póno si do Komisyi zgosi;

oraz, e samowolnie wan spraw rozstrzyga. W „odpo-

wiedzi" znajdujemy „principia", sformuowane w duchu

dawnej tradycyi szlacheckiej: 1) aby wolno byo produkcy

i manufaktury jednego kraju do drugiego kraju sprzedawa,

to principium exkluduje wszelkie kontrabandy, zakazy etc;

2) aby kademu obywatelowi wolno byo swój produkt, komu

*) Pr. Deteg. Zagajenie V, sesya XIX z dnia 26/10 1774, str.

113. Yol. Leg. VIII, fol. 183 (str. 113) tit. Warunek.
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chce, przedawa i kupi, czego potrzeba; to znosi wszelkie

monopolia; 3) Komisya pragnie, aby nalegano na wolno han-

dlu tranzytowego; 4) da zupenej wzajemnoci w stosunkach

i taryfie celnej; w kocu przypomina traktat z Prusami za-

warty w r. 1727 *). adne z tych principiów nie znalazo

uznania w traktacie. Pose Benoit, skadajc tekst przed de-

legacy w d. 17 marca, zastrzeg si przeciwko jakiejkolwiek

zmianie, owiadczajc, e nadaje mu znaczenie ultimatum.

Czy byy produkowane przy ukadach refieksye Komisyi?

Nie wiemy. Znajc wszake polityk handlow i charakter

Fryderyka II, sdzimy, e w owoczesnych warunkach najwi-

ksza gorliwo delegatów polskich nie wieleby dokaza

moga.

Tekst traktatu austryackiego ukaza si te w postaci

u 1 1 i m a tu m.

Tym sposobem Polska na nowem uszczuplonem gospo-

darstwie zaczynaa okres drugi pod uciskiem zagranicznym

na drogach do Batyku, ale wolniejsza wewntrz w swoich

obrotach handlowych, gdy prawodawstwo zdjo najcisze

wizy, któremi dotychczas dziaalno ekonomiczna sptan
bya.

O zmniejszenie ca Wilanego i uatwienie handlu trak-

towaa ju w r. 1776 Rada Nieustajca, ale bez skutku **).

Równie bezskutecznemi byty wszystkie noty, ukady i sta-

rania dopóki y Fryderyk II (§. 34). Za to w urzdzeniach

wewntrznych coraz wiksz widzimy troskliwo o interesy

handlowe. Zabrano si po raz pierwszy do rachunku sumie-

*) Pr. Ekon. A 12, str. 37 -50; data odpowiedzi dnia 6 2: przy-

toczone wyrazy znajduj si na str. 41. Na protokóle podpisa si Kra-

jewski, kasztelan racizki, lecz do skadu Komisyi naleeli podówczas

prócz niego: Andrzej Moszczeski, wojewoda mazowiecki; Fryd. Moszyski

referendarz w. x. lit.; ojko, starosta szropski; Karwowski, Piwnicki, Szy-

manowski, Wgrodzki i Chooniewski.

**) Protokó Rady Nieustajcej sesya 54—56 w Dyaryuszu sej-

mowym z roku 1776, str. 313.
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nia: z polecenia Rady Nieustajcej Komisya Skarbu Koronnego

sporzdzia bilans ewekty i inwekty, czyli wywozu i przywozu
handlowego z lat 1776 i 1777. Praca ta wykonan zostaa

przez trzech aplikantów i jednego stranika komory War-

szawa pod kierunkiem kontraregestranta generalnego (Wi-

chliskiego). Z cla, pobranego na komorach, formowano sza-

cunek wywiezionych i przywiezionych towarów, gdy taryfa

celna ukadan bya w procentach od pewnej staej taksy

kadego towaru *). Wypadek tych dwóch bilansów by prze-

raajcy: przewyka wywozu dochodzia w Koronie w r. 1766

do 26,544.308, a w r. 1777 do 17,649.629 zip., razem w dwóch
latach 44,193.937 zip. Cyfry te uwydatniy ca groz poo-
enia, cay ogrom ndzy, w jak wtrci Polsk rozbiór kraju.

Byyto lata najnieszczliwsze, czce si bezpoednio z ka-

tastrof rozbiorow, raone skutkami traktatu handlowego

z Fryderykiem II, nieprzewidzianymi przez statystów polskich,

co zasiadali w delegacyi, a zapewne i przez Modziejow-

skiego, którego przenikliwo machiawelska tak daleko nie

sigaa.

Wypadek bilansu by podany do wiadomoci powszech-

nej na sejmie 1780 r. przez prymasa w mowie**), która spra-

wia gbokie wraenie w izbie, a nastpnie w kraju caym
i literaturze politycznej. Upamitaa si nareszcie szlachta,

umilky nienawistne przeciwko kupcom gosy, handel staje si

przedmiotem powszechnej troskliwoci. Ju na sejmie 1784

„imiona handlu, przemysu na wszystkich prawie brzmiay

ustach", jak donosi Switkowski ***): Darowski i Mierzejewski,

posowie podolscy, na skutek instrukcyi województwa swego

*) Wiemy to z noty, przesanej przez Komisy Skar. Kor. przy bi-

lansie roku 1776 pod dniem 4/4 1778 oraz dyspozycyi z dnia 26 6 17 7'' r.

w Pr. Ekon. A 15, str. 179 i A/ 16, str. 323, 389.

Dyaryusz 1780 sesya XVI z dnia 20 1", str. 104.

Pam. Hist. Polit. 1784, str. 1112.
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dali zaatwienia projektu co do handlu „wschodniego", czyli

raczej czarnomorskiego *.).

Bo w tym czasie, jak wiadomo, otwartem byo morze

Czarne dla handlu europejskiego, jakkolwiek pod rosyjsk

tylko flag, i dy}' ju wozy czumackie do nowo zaoonego

Chersonu z pszenic ukraisk. Katarzyna Il-ga staraa si

zwabia tu cudzoziemskich, a wic i polskich kupców; pose

jej, Stackelberg, poda do sejmu not, w której uskara

si „e opacznie tómaczone s zamiary Imperatorowej co do

ucisku handlu polskiego" i na dowód yczliwych jej chci

przyczy wieo wydane (w r. 1782 taryfy celne **). Ze

skwapliw te gotowoci do cilejsz3rch stosunków uchwali

sejm konstytucy p. t. „Zaatwienie handlu krajów Rzeczypo-

spolitej". Brzmi ona w tych wyrazach. „Gdy wdziczno
dla Najjaniejszej Imperatorowej rosjjskiej za rozmaite dowody

przyjacielskich jej sentymentów dla Rzpltej i wasny krajów

Rzpltej interes wymagaj handlu zaatwienia, ca importacyi

i exportacyi na komorach Rzpltej województw Kijowskiego, Po-

dolskiego i Braclawskiego po 4 od sta, a 1 od sta od eksportacyi

produktów krajowych odtd wybierane mie chcemy. A co do

taksy i ewaluacyi, ta ma by podug instruktarza dawnego

z woln przez Komisy Skarbow Koronn tych artykuów

znienia lub podwyszenia odmian, którejby okolicznoci,

mianowicie podniesione lub znione za granic taksy wyci-
gay; pacenie za tranzytu od kupców rosyjskich, jak jest

konstytucy 1768 r. ustanowione, w zupenoci zostawiamy***).

Nadto sejm wyda jeszcze uchwa „uformowania towa-

rzystwa handlowego pod imieniem polskiej handlów wscho-

dnich kompanii, tak w krajach Rzpltej, jako i zagranic czy-

ni majcej... nietylko protegowa przyrzekamy, ale oraz

przywileje z nadaniem miejsc w starostwach i królewszczy-

znach. do skadów potrzebnych, i wolnoci, kompaniom tako-

*) Dyaryusz 1784, str. 525.

**) Dyaryusz 1784, str. 102.

***) Konstytucy sejmu... 1784, str. 33.



1 52

wym zwykym, damy i, aby clo od transportów obywatel-

skich kompanicznych, tak wodne, jako ldowe, w wywozach
z kraju nie byo wiksze, jak 1%, a w przywozach do kraju

jak 4%... dajemy moc zupen Radzie, przy boku naszym

Nieustajcej, negocyacy ca przez interesowanie si obydwóch

dworów cesarskich do uszczliwiajcego kraje nasze skutku

przyprowadzi" (4).

Prowadzenia ukadów w tej materyi podj si sam król *).

Kompania Czarnomorska ju istniaa od r. 1782. Na czele

jej sta szlachcic, nawet pan polski, Prot Potocki, starosta gu-

zowski, póniej wojewoda kijowski.

Wadze administracyjne, szczególnie Komisya Skarbowa

Koronna, troszcz si o rozwój handlu szczerze. Tak jeszcze

w r. 1782 dano od superintendenta ukraiskiego informac3 r

j

o Kompanii Czarnomorskiej i jej obrotach, a na „wyprawy
potrzebne w cigu uatwienia handlu przez Cherso" byy
asygnowane znaczne sumy po 600 i po 1000 czer. z. W r.

1783 osadzono ju w Chersonie konsula Antoniego Zaboc-

kiego (brat rezydenta berliskiego, póniej pod Kociuszk
w r. 1794 czonek Deputacyi Indagacyjnej). Odtd w rachun-

kach skarbowych znajduj si wci wzrastajce pozycye na

konsulat Chersoski od 10.300 a do 28.800 zip. By te za-

instalowany konsul czyli komisarz J. Kr. Mci w Gdasku,
H e n n i g. nie wiemy od jakiego roku. W Elblgu, Królewcu,

Rydze, pomimo nalega Dziennika Handlowego, konsulatów

nie byo; w Turcyi za konsul rosyjski mia opiek nad kup-

cami polskimi **).

Staraa si te Komisya czyni moliwe udogodnienia

kupcom przy transportowaniu towarów. Prócz wyliczonych

w § 36 dziaa ku polepszeniu komunikacyj, ponawia w ro-

*) Dyaryusz 1784, str. 529, Konstytucye, str. 34.

**) Pr. Ekon. A/19, str. 282, A/21, str. 140; Raport Czackiego

w Dz. Han dl. 1788, str. 677. Listy Zabockiego z Chcrsonu i z Mirho-

roda znajduj si w korespondencji Piusa Kiciskiego tom IV.
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ku 1784 swój uniwersa z roku 1767 wzgldem pobierania

mostowego i grobelnego na skutek zaale, odbieranych od

wielu osób, pomidzy innemi od Prota Potockiego, przeciwko

uciliwociom na mostach i groblach. Na prob kupców

warszawskich Bernaux i Fischela pisaa do starosty

Owruckiego o naprawienie luz potrzebnych do spawu drze-

wa. Niejakiemu Józefowi Mendle w iczo w.i, który

owiadcz}'! si spawi znaczn party towarów, daa list

otwarty do wszystkich dziedziców i posesorów dóbr nad rze-

k Styrem lecych, aby mu pomocy nie odmawiali, myny
w czasie spawu na bok usuwali i opat nie pobierali *).

Najbardziej nas jednak zadziwia nawrócenie si Komisyi

do zasad protekcyi handlowej. Jeszcze w 1776 roku, pod d.

8 lutego, pisze ona w swej nocie do Rady Nieustajcej: „Wy-

wóz sukien krajowych powinien by zachcany.... wic od

okcia sukna leszczyskiego, lub innej polskiej fabryki, powin-

na by ustanowiona taksa okcia zip. 2, szelgów 4; naley

róni towary polskie od obcych, eby tu 2 proc, a tam 4

proc. bra; trzeba opuci w naszej tar}T
fie 12 proc. tranzytu,

eby nie odstraszy kupców, np. tureckich **). Gdy M e-

z e r, fabrykant lajansów w Korcu, uskara si na brak od-

bytu z powodu konkurencyi fabryk austr}Tackich, Komisya

zmniejszya clo wychodowe od fajansów do trzeciej czci

i zwolnia transporty wywozowe od rewizyi na komorach;

nadto obiecaa takie same ulgi na porcelanie, skoro fabryka

porcelanowa w3'doskonalon bdzie***). W roku 1787 zmniej-

szya wszystkie ca o poow ****).

Czytalimy rkopimienny projekt, bez podpisu autora

i daty p. t.: „Projekt przez któryby mona odwróci handel

z Brodów i przenie go na uytek kraju polskiego". Zasa-

f
) Pr. Ekon. A/22, str. 185; A/25, str. 257, 190.

*) Pr. Ekon. A/13, str. 67—71.

•**) Pr. Ekon. A/25, str. 152.

:***) Dz. Handl. 1787, str. 654.
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dza si na tern, eby urzdzane byy skady towarów idepo-

zytorya) przy urzdach skarbowych: Dubno, Wooczyska, Be-

resteczko, Radziwiów, Cudnów, Bar i Niemirów dla kupców
rosyjskich i hurtowników tureckich, którzy, znajdujc tu, co

im potrzeba, nie bd jedzili do Austryi. Rezolwujc podo-

bny memoryal Miczyskiego, General-Inscektora Kawaleryi

w roku 17(S5. Komisya robi uatwienia kupcom moskiewskim

i brodzkim celem rozszerzenia handlu w Radziwilowie '
.

Polecia Komisya w r. 1787 Tadeuszowi C z a c-

k i e m u pojecha do Jass dla uoenia si z xiciem I p s y-

lantym co do stosunków handlowych midzy Polsk i Moda-
wi. Ukady poszy pomylnie i traktat by ju podobno za-

warty, ale druga wojna rosyjsko-turecka przeszkodzia wyko-

naniu jego. Tene C z a c k i skada raport o handlu Polski

z Galicy "
" .

W* okresie trzecim sprawy handlowe doznaj staej opie-

ki i troskliwoci tak sejmu, jako te administracyi. Sejm czte-

roletni tak dalece dba o to. aby „handlujcy nie zostali wy-

stawieni omyleniu swych spekulacyj", e w roku 1789. gdy

si zabierano energicznie do nowych zacigów wojskowych,

tlisowie zwolnieni byli od rekrutowania ***).

Udawali si te do sejmu kupcy ze swojemi petycyami,

jak np. konfraternia kupiecka w Poznaniu z przytoczonemi

ju wyej skargami na ydów i na ucisk urzdów cowych
pruskich. Ta ostatnia skarga moga by zaawion chyba na

drodze dyplomatycznej. I sejm nie zaniedba tej drogi, eby
wyzwoli handel polski na wszystkie strony od ucisku taryf

i komor zagranicznych. Wysadzona z ona jego Deputacya

Interesów Zagranicznych prowadzia ukady ze wszystkimi

*) Pr. Ekon. A 22, str. 240.

**) Oba raporty Czackiego w Dz. Handlowym 1788, str. 663

i 585. Sprawozdanie Morskiego na sesyi XVI z dnia 14 1 1791 roku,

w Dyaryuszu urzd. 1790, str. 66.

Pr. Ekon. A 26, str. 248.
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niemal ssiadami, a na jej zadanie Komisya Skarbu Koron-

nego dostarczya informacyj i rad swoich. Te noty Komisyi

byy zredagowane przez owoczesnego jej czonka, Tadeu-
sza Czackiego*) i zawieraj wiele godnych uwagi

szczegóów historycznych: to te strecimy je.

W nocie o handlu z Rosy autor przypomina, e taryfa

polska za Jana III (dawne to czasy !) wydana, a na mocy

prawa r. 1784 przetworzona, jest wzgldn dla Rosyi; prze-

ciwnie taryfa rosyjska z dnia 27 wrzenia r. 1782 jest nie-

korzystna dla Polski, mianowicie opata, wyszczególniona pod

liter B. Ukazem z dnia 22 grudnia roku 1784 do Namie-

stnictwa „Katarynosawskiego", towary polskie, nieprzerobio-

ne, zosta}' zwolnionemi od ca tak samo. jak poprzednio ju
wolnemi byy takie towary, idce do Biaej Rusi i Maoro-

syi— tego jednak „nie uwaa Komisya za dar dla Polski, bo

sam powód ukazu chci unienia fabryk naszych, odbierajc

pierwiastkowe materyay, nosi na sobie cech". Zapatrujc

si na traktaty, przez rzd rosyjski z Angli i Francy zawar-

te, „widzi Komisya kraj uszkodzonym"; polskim kupcom nie

wolno w Rosyi sprzedawa na szczegó towaru w niszej od

75 rs. cenie, „w Polszcz za markietani, wedug swego upo-

dobania, przedaj, a w samej Warszawie nieraz tutejszych

kupców uskarenie dowiodo, jak wiele zysków bez adnych

opat cign". Domaga si uatwie w sdownictwie dla ku-

pców polskich, poniewa „handel nasz, najwicej wozami pro-

wadzony, zatrudnia znaczn liczb ludzi". Uskara si na

taryf rosj^jsk: „Polska 4 proc. od produktów moskiewskich

biorc, sama od towarów wielu 30, 40 i 60 proc. opaca".

Ukaz z dnia 18 listopada 1784 roku upewni Polakom tran-

zyt w 15-tu warunkach, lecz potrzeba wicej komór, gdy

Znalelimy wasnorczny brulion Czackiego w jednej z plik

Archiwum Komisyi Skarbu Kor. z tytuem: „Pismo Czackiego w materyi

handlu 3 lutego 1789 r. ad X-rum 74", do Protokóu Ekonomicznego wpi-

sany jest ten brulion w ksidze A 26, str. 148. Druga nota nosi wyrane

cechy stylu i erudycyi Czackiego.
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jedna dozwolona dotychczas „mimo stara wiatego ma
J\V. Potockiego, starosty guzowskiego, rzdcy Towarzy-

stwa czarnomorskiego w Krasnolesiu, do malej czci kraju

bya wygod". Kae da w Chersonie dla Polaków tyche
praw, co Francuzi maj, poniewa artyku 1 3 traktatu rosyj-

sko-francuskiego zabroni poycza imienia obcym towarom.

„Wiadomo zapewne jest P. Deputacyi, jak Rosya, chcc ca
wag handlu do Chersonu zwróci, przeszkadza chciaa han-

dlowi Dniestrem, a dalej nakania si zdawaa, aby statki

polskie pod bander rosyjsk i mogy. Lecz cz woje-

wództw: Braclawskiego i Kijowskiego, oraz Woynia rzek
Sucz tylko zwraca si do Chersonu moe, cale za Podole

i obfita cz Bracawskiego. przez odlego swoje, korzysta

z handlu Chersoskiego nie mogc, yczenia wznosz do ua-

twienia handlu Dniestrzaskiego. Handlowanie za pod ban-

derol obc nie tylko e uniaoby powag narodu, ale prze-

ciwnem byoby interesom Polski, aby tego pomoc bya uy-
wan, którego zamiar jest usuwa Polaków od zbiegu prze-

day jednyche produktów. Nadto byoby to przyciemnia te

wietne traktaty, które w cigu pó wieku cztery razy wol-

no spawienia przez Akkerman upewniy, i wyrzeka si

swobody eglugi na morzu Czarnem, któr traktat roku 1577

midzy królem Stefanem a Amuratem III ubezpieczy, i zapo-

mnie o banderze polskiej, fermanem roku 1699 przyznanej,

a dla zamiesza nieuywanej". Jest jeszcze par punktów,

które pomijamy.

Czytajc t not, przekonamy si, e braku gorliwoci

o interesy handlowe Polski zarzuci nie mona Czackiemu,
gdy pomimo wyjanie Stackelberga z r. 1784 ostro

krytykuje taryf rosyjsk i podejrzliwie dopatruje szkodli-

wych de, nawet w zwolnieniu surowca od ce. Domaga-

nie si, aby na morzu Czarnem powiewa moga bandera pol-

ska, jest oparte na wybornym wywodzie historycznym, ale

politycznego skutku osign chyba nie mogo, gdy Polska

nie korzystaa z fermanu roku 1699, gdy adnej flot}- ju od

czasów Wadysawa IV nie posiadaa, pokojem za Kuczuk-
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Kajnardy tylko flagi: rosyjska i cesarska otrzyma}' od Tur-

ków prawo przetrwania Bosforu.

Cala nota zreszt nie dala si zuytkowa do ukadów,

poniewa nastpio ozibienie, a w kocu zerwanie stosunków

z powodu odrzucenia gwarancyi rosyjskiej przez sejm.

Co do handlu pruskiego nota Komisyi *) zawiera dugi

szereg zaale na „uciliwoci" handlowe, na cyrkularze,

którymi rzd pruski zakazuje wprowadza zboe do lska,
pdzi woy na jarmark do Dziadowa, prowadzi jag}' przez

granic, na „samokupstwo" drzewa, przywaszczone sobie

przez kompani w Szczecinie, która paci nader nizk cen,

a jest protegowana przez rzd do tego stopnia, e kupiec,

sprzedajc}' swe drzewo komu innemu, opaca musi co do-

datkowe w stosunku 50 proc. i t. d. I tu autor nie omie-

szka przytoczy traktatów dawnych, poczynajc od XVI w.

Wszystko to przydao si zapewne Deputacyi Sejmowej pod-

czas ukadów z Goltzem i Lucchesinim. Lecz uka-

dy zatoczyy si gównie okoo kwestyi Gdaskiej i spezy

na niczem, jak wiemy z § 34.

Traktatu z Turcy dopraszao si województwo Podol-

skie na szeciu sejmach i król czyni staranie w Konstanty-

nopolu, ale napotyka przeszkody ze strony „obcej potencyi"

(zapewne Rosyi), zazdrosnej rozszerzaniu handlu polskiego na

wschodzie. Komisya Skarbowa Kor. przygotowaa zbiór tra-

ktatów i kapitulacyj z Porta Otomask, eby dostarczy ma-

teryaów, gdy si nadarz}' chwila do ukadów pomylna **).

Zabra je niewpliwie Piotr Potocki, starosta szczerzecki, ja-

dc w poselstwie do Carogrodu. Poselstwo to byo bardzo

kosztowne, a pomimo to bezowocne; zdaje si, e traktat a-
den nie by zawarty, a w kadym razie nie móg by wy-

konanym z powodu ukoczenia wojny rosyjsko -tureckiej i wy-

*) Pr. Ekon. A/26, str. 38—46.
**) Sprawozdanie Morskiego na sesyi XVI z dnia 14/2 1791 r.,

w Dyaryuszu urzd. 1790 r., str. 67—68.
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buchu wojny rosyjsko-polskiej, która doprowadzia do drugie-

go rozbioru *).

Co do handlu z Austry Komisya Skarbowa Kor. prze-

syaa zaalenia do króla o szkodach, spowodowanych tary-

fami Józefa II i wyznaczeniem dwóch tylko miast galicyj-

skich komercyonalnych do stosunków z Polsk; sama wysy-

aa wyroby krajowe, mianowicie fajans i skóry wyprawne,

eby si przekona, czy w istocie wywóz ich jest w Galicyi

zakazany? i t. p. **). Zdaje si, e reklamacye dyplomaty-

czne skutku nie odnosiy. Tylko w kocu 1789, czy na po-

cztku 1790 roku, chcc Polsk odcign od przymierza pru-

skiego, Kaunitz poczyni uprzejme propozycye posowi

polskiemu Woynie, pomidzy irinemi te propozycye kon-

traktu o upy wielickie po upywie terminu arendy z królem

pruskim; ale podobno Deputacya Interesów Zagranicznych po-

dzikowaa za ni, tómaczc si tern, i Rzplita, „majc zna-

czne przed sob wydatki, o kontraktowaniu soli skutecznie

pomyle nie moe ***). Odmowa ta zostaje zapewne

w zwizku z nadziejami odzyskania caej Galicyi, budzonemi

przez Lucchesiniego.
Deputacya Interesów Zagranicznych prowadzia te uka-

dy z posem szwedzkim, z Angli i Hollandy ****). Okolicz-

noci i brak czasu nie pozwoliy na osignienie skutków po-

danych; wszake Austrya zniya cen soli o trzeci cz,
traktatem w Wiedniu zawartym.

*) Zoona sejmowi w czerwcu r. 1791 relacya o Deputacyi inte-

resów zagranicznych donosi o rozpocztych negocyacyach z Porta, tak we

wzgldzie politycznym jako i handlowym (Gazeta Naród, y Obca sesya

z dnia 7/6 1791, str. 187 .

**) Sprawozdanie Morskiego w Dyaruszu urzd. 1790, tom [,

cz 2, str. 66.

- Listy: Rkopis Biblioteki Uniw. Warsz. Nr. 674, z dnia 24/2;

3/3 1790.

) Engestrom Wawrz. hr.: Pamitniki tumacz. J. I. Kraszew-

skiego, 1875. Pozna, str. 81, 143; 'Gazeta Nar. y Obca sesya 438

z dnia 7 6 1791, str. 187.
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W ogóle niepodobna byo nawet wróy powodzenia

w ukadach o traktat}' i taryfy handlowe, bo w dyplomacyi

gównym czynnikiem powodze jest sia polityczna rzdu,

a sejm czteroletni dopiero t si wytworzy usiowa i owo-

ców swej pracy jeszcze zbiera nie móg.

Wystarcza mu do chlubnego uznania jego polityka han-

dlowa wewntrzna, przy kadej bowiem sposobnoci okazy-

wa szczer troskliwo o rozwój handlu, zaufanie i szacunek

dla kupców. Odwoywa si sejm do bankierów krajowych

w sprawie poyczek pastwowych, wprowadzi kupców do

Dyrekcyi Tabacznej, która stanowia jeden z Wydziaów Ko-

misyi Skarbu Kor., zaszczyci nobilitacy lub indegenatami 13

wikszych i mniejszych bankierów dnia 9 listopada 1790 ro-

ku. Sprawa mieszczan wykae nam póniej, e nawet w sfe-

rze obyczajowej dokonaa si szybka i wszelkich pochwa go-

dna przemiana.

Okres czwarty jest nieprzerwanem pasmem klsk poli-

tycznych, finansowych i handlowych. W lutym w r. 1793

upadh r najmoniejsze domy bankierskie: Tepper, Szulc, Arndt,

Kabryt, Prot Potocki, Klug, Heyzler, i Laskiewicz *). Nastp-

stwem tego bankructwa by powszechny upadek kredytu i ru-

ina mnóstwa osób wszelkiego stanu, które z upademi firma-

mi zostawa)- w stosunkach pieninych. Rzd, czyli raczej

wszechwadny ju podówczas pose rosyjski Sievers, wyzna-

czy Komisy Bankow pod prezydency biskupa Skarszew-

skiego; ta prowadzia likwidacy i ogaszaa decyzye swoje

w pimie, umylnie na ten cel wydawanem p. t. „Wiadomo-

ci Bankowe": lecz nie ukoczya czynnoci swoich przed

wybuchem powstania Kociuszkowskiego, ze zgromadzonych

za przez ni kapitaów cz masy Teppera rozda czonkom

Wybicki w dniu 16 kwietnia, obawiajc si, eby nie za-

*) Bankructwo nastpio w kocu lutego, bo ju dnia 1 marca

1793 Komisya nakazuje oficyalistom skarbowym, którzy mieli kaucye ban-

kierskie, zoy inne w cigu 4 eh tygodni. Pr. Ekon. A/32, str. 297.
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bral wódz rosyjski Igelstrom, a masy Szulca i Kabryta byy
zrabowane przez gmin podczas rewolucyi dnia 17 kwietnia

L794 roku *).

Powstanie samo, z natury rzeczy, nie mogo sprzyja

handlowi. Pobyt trzech armij nieprzyjacielskich, ofiary, wy-

magane przez wadze i wojska powstacze, zatamowanie ko-

munikacyj, uniwersay o reformach rolniczych Kociuszki

i t. d., wszystko to sprowadzao najgroniejszy zamt i ruin

w obrocie handlowym. Ju Rada Zastpcza wydaa zakaz

wyprowadzenia byda za granic i wszelkiej ywnoci pod

dniem 17 maja; potem Rada Najwysza Narodowa dwukrot-

nymi uniwersaami ponawiaa tene zakaz, a dla Warszawy,

podczas oblenia Prusaków, ustanawiaa cen produktów

i ywnoci **). Okolicznoci usprawiedliwiay t rewolucyjn

polityk i Wydzia ywnoci dobrze speni swoje zadanie,

poniewa ocali Warszaw od godu, a nawet od wielkiej

droyzny podczas oblenia. W takim stanie rzeczy dziwi

si raczej mona temu, e do Gdaska spawiono zbó bar-

dzo znaczn, prawie maximaln, ilo. (Tab. 88).

41. Przypatrzmy si teraz bliej stanowi kupieckiemu,

poznajmy jego znakomitszych przedstawicieli. Za czasów Sa-

skich, w samej nawet Warszawie, znalelibymy zaledwo kil-

ka firm zamonych; w maluczkich nieludnych, zrujnowanych

miastach Polski i Litwy handlu nie byo; pozostao tylko kra-

marstwo. Stan kupiecki, czyli raczej grupa kupców wród
stanu miejskiego, wytwarza si dopiero za Stanisawa Au-

gusta.

W Warszawie po sklepach, otaczajcych rynek Starego

Miasta, bywa w znacznym zapasie towar turecki i „ostyn-

dyjski" (indyjski? wschodni); sprzedaj go Ormianie: Pasch a-

*) Wyznaje to sam Wybicki (Pamitniki wyd. Raczyskiego
tom Y, str. 61).

**) Gaz. Wolna Warszawska. Nr. 8, str. 105, Gazeta Rzd.
Nr. 20, str. 78 i 79.
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lis, Muradowicz, Jdrzejewicz. MinasowicZj Makaro-

wicz, Krzysztofowicz, ukasiewicz. Winami handluj:

Przybyowski, Abrahamowicz i baron Desymanowicz,
który chcia zawsze zakrawa na panka. Najcelniejszy skad

sukna mia G aut i er przy ulicy S-to Jaskiej. Lite i bawa-

tne tkaniny sprzedawali Dulfus, Nazon i Denoyer. Maga-

zyn mód prync}'palny z czasów Augusta III znajdowa si na

Saskim placu i nalea do Clermont'a.

Na wiksz skal rozwinli interes: Fontana, Bis ty

i pani Syrakuzyna, bo dostarczali tabaki na cay kraj; nad-

to Fontana, ojciec, prowadzi wielki sklep korzenny i mia
wódki rozmaite oraz „likwory" *).

Byy to, zdaje si, najdawniejsze firmy z czasów Augu-

sta III. Nowe przybywa zaczy za Stanisawa Augusta.

Nie moemy, naturalnie, oznacz}7 dat, ani uoy spisu okre-

sami;, nie wtpim}' jednak, e rozrost konfraternii kupieckiej

w Warszawie postpowa równolege z wzrostem ludnoci

uwydatnionym w Tab. 56 i do maximum swego doszed

w epoce sejmu czteroletniego.

Na pocztku r. 1789 Warszawa liczya 181 wikszych

firm chrzecijaskich, które miay stosunki handlowe z zagra-

nic i którym Komisya Skarbu Koronnego robia t dogo-

dno, e ich paki z towarami byy przepuszczane bez rewi-

zyi celnej wprost do komory Warszawa. Rejestr t}xh kup-

ców by uoony w porzdku alfabetycznym i podpisany

przez magistrat m. Starej Warszawy, a znajduje si w aktach

Komisyi **). Niemasz w tej liczbie kramarzy, sklepikarzy,

przekupniów, niema te ydów, którzy, pomimo zakazów,

*) Magier: Estetyka miasta Warszawy Rzpltej (orygina) karty a.

16, 17.

**) Pr. Ekon. A, 26, str. 335—338 (druk). Podpisali si Dekert,

prezydent. I. ukaszewicz, starszy awnik, i Antoni Plath, starszy

gminny.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. II. 11
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handlowali jednak w samej Warszawie na Pociejowie, Klo-

pockiem i w Marywilu (przedstawionym na str. 169).

Nie powtarzajc caej listy, wymienimy tylko najwiksze

znakomitoci z uwag, e poprzednio wyliczone firmy utrzy-

myway si w wikszej czci.

Wina wgierskie najlepsze znajdoway si u Kuro w-

s k i e g o na Krakowskiem Przedmieciu, u Marusz w-
s k i e g o na ulicy Freta, oraz u F u k i e r a w rynku Sta-

rego Miasta.

Cukrów dostarczali Lentz i Per osie r; zdobyli oni

sobie prawie monopol na cay kraj.

Owoce woskie sprowadza C a m p i o n i *).

Magazyny mód utrzymywali: Richard, bogaty cu-

dzoziemiec, który da Kafaowiczowi w posagu za córk 12.000

czer. z. (216.000 zip.); Toussaint, który zgin na Pra-

dze w r. 1794; Carpentier, który mia kapelusze, sprz-

czki do trzewików, guziki, szlaczki, ale i cae fraki. Damom
suyy: Lazare w i c z o w a, Rogalska i L e d o u x, naj-

pierwsze pucmacherki, czyli kornecyarki; Hurtig na Kra-

kowskiem Przedmieciu istnia przed r. 1774, a mia w swo-

im sklepie materye, wstki.

Z ksigarzy najdawniejszymi byli : Lokaj ewsk i
T

Szczepaski, Nawarski (przy ulicy -to Jaskiej)
T

Jarocki, Sowiski, Nicolai. Potem , zdaje si
w pierwszych latach panowania Stanisawa Augusta, zaoy
w Marywilu swoje sawn ksigarni Micha Gróll, „uczci-

wy, pracowity, doznajcy szacunku" i wyksztacony, gdy
posiada kilka jzyków. Bylato ksigarnia nie tylko sorty-

mentowa, zaopatrzona obficie w dziea krajowe i zagraniczne,

ale te nakadowa i bardzo czynna, jak wiadcz tytuy mnó-

stwa wydanych przez ni dzie i broszur, skatalogowanych

obecnie przez Zygmunta Wolskiego w dodatku do monografii

powiconej temu ksigarzowi przez Adolfa Pawiskiego (1896,.

*) Magier: Estetyka m. Warszawy, str. 17 a. 16.
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Warszawa). Zaszczycony by tytuem radcy J. K. Mci. Mia
te wasn drukarni. Moe niemniej czynnym by ksigarz

nakadca Dufour, na Krakowskiem Przedmieciu; figuruje on

te na licznych drukach. Gay mia w swej ksigarni na-

rzdzia fizyczne i matematyczne (okoo roku 1790), P o s e r.

trzyma gównie ksiki niemieckie, L e x i P h a f f, urz-

dzili czytelni francuzk; Au i Netto mniej znani *).

Istnia}* te sklepy niemal uniwersalne towarów fran

cuzkich i angielskich: H a m p 1 i, Jarzewicza, Rosie-
r a, Prota Potockiego i Teppera, nadzwyczaj ob-

szerne i wietne. Mona byo tam znale najrozmaitsze

przedmioty: kandelabry i lorynetki, kuchnie i igy, rzdy ko-
skie i dewizki, sukna, mulin}', podeszwy, papier listowy,

portfele, powozy, cae urzdzenie domów, a nawet trunki, jak

np. piwo angielskie.

Sklep H a m p 1 i w pawilonie paacu Radziwilowskiego

by w r. 1778 jedn z najwikszych osobliwoci Warszawy.

B e r n o u i 1 1 i widzia w licznych jego pokojach taki skarb

w srebrnych, bronzowych, krysztaowych i marmurowych
wyrobach, tyle waz, posgów i obrazów, e mu si w oczach

mio. Póniej sklep ten przeszed na wasno Nofoka.

J a r z e w i c z trzyma towary wycznie angielskie;

najmniejsza rzecz kosztowaa szyling, a pacono gotówk, bo

w sklepie tym nie byo wcale ksiki kredytowej.

R o s 1 e r, mieci si we wasnej, na owe czasy wspa-

niaej kamienicy, która do dzi dnia istnieje i znan jest po-

wszechnie pod jego imieniem. Zdaje si, e to by spólnik

Hu r t i g a.

Sklepy Teppera, na Miodowej s nam ju znane

z Nr. 117.

*) Magier: 1. cit., str. 17. Bernouilli u Liskego (Cudzoziemcy

w Polsce), str. 220. Rachunek ze sklepu Hurtiga w Archiwum Sk. Kor.

LV, plika Nr. 104.
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Sklep Prota Potockiego, na Krakowskiem Przed-

mieciu, zawiera najrozmaitsze towary i przedmioty z fabryk

angielskich '
i.

Dwaj ostatni naleeli nadto do liczby bankierów.

Pierwszymi, co do czasu, bankierami byli: Adam Zie-

mann (na Podwalu) i hrabia Riaucour (ul. -to Jaska).

O pierwszym wiemy, e byl czonkiem Kompanii Manufaktur

Wenianych w latach 1766— 1770, e wystpowa w r. 1776

do Rad}' Nieustajcej z projektem zaoenia Lombardu, prócz

tego, e sejm delegacyjny pozwoli mu kupowa dobra ziem-

skie **); drugi by zapewne czowiekiem bogatym, jeli zapa-

ci za swój indygenat 100.000 tynfów, czyli 126.666 zip. w r.

1765. Pienidze król Stanisaw August odda Komisyi Skarbu

Kor. do funduszu, zbieranego na zakupienie „paacu Rzpltej".

Sejm 1766 roku udzieli tego zaszezj^tu- przez konstytucy na-

stpnego brzmienia: „e wiele na tern zaley Rzpltej, eby
ludzi cnotliwych i majtnych osobliwemi wzgldami zaszczy-

ca, Ur. Piotra Riaucour a z synem Jdrzejem i z sy-

nowcem Józefem, Generaem Majorem w wojsku Litewskiem,

i Ludwika, biskupa ptolemejskiego, jako te Ur. Karola
S c h m i 1 1 a, in Imperio szlacht bdcych, prout ex diplo-

matibus iche constat, Nam zasuonych za powszechn zgo-

d do indygenatu i prerogatyw szlachectwa w Koronie, W. X.

Litewskiem i prowineyach, do nas nalecych, przypuszczamy

et capessendorum bonorum capaces mie chcemy" etc. ***).

W wikszych operacyach finansowych z epoki sejmu

czteroletniego Riaucour nie jest wspominany; sdzimy je-

*) Schultz: „Reise eines Lieflanders I, 131". Bcrnouilli u Li-

skego str. 243; Magier: 1. cit., str. a. 26.

**) Vol. Leg. VIII, f. 265, (str. 152). Akta Departam. Policyi

od roku 1776 D. P. 15 i Protok. Czynnoci tego Departamentu 1776

i 1777 D. P. 2, str. 23 w Archiwum Gów., oraz niej § 46.

***) Magier: op. cit., str. 17; Pr. Ekon. A/2, str. 132 (dyspozycya

kupienia domu skarbowego, z dnia 28/2 r. 1765). Vol. Leg. VII, f. 377

(str. 166).
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dnak, e przykad cudzoziemca bogatego i tytuowanego, co

si trudni handlem pieninym, móg by poyteczny dla

szlachty polskiej i oddziaywa zapewne na podniesienie stanu

kupieckiego w jej pojciu.

Gdy na mocy uchway sejmowej Komisya Skarbu Kor.

zawara w r. 1768 kontrakt o lotery z Genueczykami (mar-

grabi de Crosa i Filipem de Gibelli), zaoony by
kantor w Warszawie do sprzedawania biletów i rozegrywania

ich. Naczelnikiem kantoru by Boccardo, który by zali-

czany do bankierów warszawskich; zapewne prowadzi inte-

resa bankierskie po zniesieniu loteryi Genueskiej i zastpieniu

jej krajow w r. 1775 *).

Banki prywatne mnoyy si za Stanisawa Augusta ju
w pierwszym okresie dla tego zapewne, e Komisya Skar.

Kor., sdzc spraw}' wekslowe regularnie i niezwocznie, na-

wet po za kadencyami, ubezpieczaa kredyt handlowy.

A jeszcze wawszy ruch w tej gazi objawia si w okresie

drugim pod wpywem pokoju i ustawy wekslowej z r. 1775,

która pozwolia szlachcie wystawia weksle, a raczej poddaa

weksle szlacheckie ogólnym przepisom i szybkiej egzekucyi.

Wtedy bankierowie zaczli wypoycza pienidze na ewikcy
dóbr ziemskich, tudzie przyjmowa kapitay na lokacy

Ofiarowali wysoki procent: po 6, 7, 8 od sta, a czasem 10%
i wicej **). Niosa wic szlachta wzite w Gdasku dukaty;

niejeden sprzedawa dobra, pozbywajc si kopotu z dzier-

awcami i oddawa cay kapita do kantoru. Niektórzy dzi-

wili si, jak mona opaca tak wysokie procenty? ale odpo-

wiadano im: C'e st le secret de la maison. Widziano

w kantorze kilku oficyalistów, pochylonych nad grubemi ksi-

gami, skrzyni mocno okut, dugie stoy do liczenia pienidzy

*) Vol. Leg. VII, f. 672 (str. 314); Pr. Ekon. A/5, str. 154 i 440;

Magier: op. cit., kartka przy str. a. 24.

**) Magier: 1. cit., str. 33. Gronau: „Ueber den Yerfall der

Hauptstadt Warschau 1804", Ragoczy, str. 16.



166

i obfito woreczków póciennych, zawierajcych po 500 du-

katów. Woreczki te róniy si kolorem: Tepper mia zielone.

Blanc czerwone, Potocki óte; ale publiczno nie do-

mylaa si, e bankierowie wypoyczaj je sobie wza-

jemnie.

Konstytucya nobilitacyjna z d. 9 listopada 1790 r. wy-
mienia sze nastpnych osób. jako „pierwszych bankierów";

Piotra z Ferguszonów Teppera, ziciów jego: Karola Szul-

ca i Augusta Wilhelma Arndta, Fryderyka K a bry ta i zicia

jego Jana Meysnera; nareszcie Piotra Blanka. Nadto

udzielono nobilitacy „drugim bankierom", do których zali-

czeni: Jan Klug, Fryderyk Segebarth, Franciszek Marcin

Frybes, Piotr Gotar F ryb es i J. Karol F ryb es, Andrzej

Kapostas, Fr. Mori no, Jan Fenger i Wincenty Laskie-
wicz. Mówi o nich akt, e „otwarciem swoich banków
handel znaczny uatwiaj, a ztd dla kraju staj si poy-
tecznymi".

Pierwsze w tym poczcie miejsce zajmowa dom Tep-
pera. Protoplasta jego przyby z Anglii, czy Szkocyi, jak

dowodzi pokrewiestwo z Fergusonami; nie wiemy wszak-

e, ktoto mianowicie i kiedy osiad w Polsce? Konstytucya

z r. 1764, pozwalajca Piotrowi Tepperowi kupowa place

w Warszawie i wznosi na nich ozdobne domy lub spichle-

rze zboowe, mieni go obywatelem miasta Poznania *). By
on jednym z pierwszych kupców, prowadzcych handel litych

materyi oraz galonów zotych i srebrnych, mia sklep w Rynku
Starego Miasta pod ratuszem, bodaj jeszcze za Augusta II**).

Ju w r. 1750 uywa nie maego powaania, gdy jeden z pa-

nów znaczniejszych, mianowicie Wielopolski, chory w k.,

*) Vol. Leg. VII, fol. 572 (str. 164); mylnie wic podaje Magier
(1. cit., str. 34), jakoby Piotr Tepper bj'1 „rodem z Torunia".

::r

) Magier: 1. cit. powiada, e sklep istnia okoo r. 1740, lecz

profesor Micha Szymanowski ogosi rachunek Teppera z roku 1728

w Kuryerze Warsz. przed kilku laty.
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amator gry na skrzypcach, grywa z nim duety *). Prowadzi

interesa bankierskie z pewnoci ju w 1769 r., ale zapewne

znacznie dawniej **). Fortun swoje powiksza wawo, a y
skromnie, w porównaniu bowiem z jego dochodami nie byo
zbyt uciliwym wydatkiem wystawienie domu, czyli paacu

na Miodowej w kstacie kasy bankierskiej (podug planów

Schoregera). Zreszt pierwsze pitro wynajmowa ambasadorom

rosyjskiemu i austryackiemu (baronowi Rewitzkiemu). W licz-

bie kilkunastu znaczniejszych kupców i mieszczan otrzyma od

Paac Teppera (dzi E. Grabowskiego, Miodowa Nr. 3)

podug Leonarda Schmidtnera (1824).

sejmu delegacyjnego pozwolenie nabywania dóbr ziemskich, ale

bez tytuu szlachectwa***). Bdc bezdzietnym, przysposobi

*) Pamit. St. Aug. Poniatowskiego, przeó. Broni s. Zale-

skiego 1870. Drezno I, 40.

**) Stan. August nazywa go (1. cit.) bankierem ju w roku 1750,

ale Pamitnik by pisany póniej; nazwa ta moga by dodan z przyzwy-

czajenia; w roku za 1769 Komisya Skarbu Koron, pacia mu 1 proc. za

przewekslowanie sum, wysyanych za granic (Pr. Ekon. A 6, pod dniem

29, 12).

***) Vol. Leg. VIII, f. 265, (str. 152). Magier: 1. c, str. a 22.
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siostrzeca, imieniem te Piotra, lecz odróniajcego si zawsze
przydatkiem: „z Ferguszonów". Ten spadkobierca otrzyma!

ogromn fortun i by uwaany za najbogatszego bankiera

pónocy. W istocie widzimy, e inwentarz samych sklepów

(Nr. 117) wykazywa w r. 1783 kapitau ta. 1,242.1 1 1, czyli

zp. owoczesnych 7,452.666, nie liczc funduszów, umieszczo-

nych w interesie bankierskim, w entrepryzie tabacznej, oraz

w dobrach Falenty, Goków i Skocin (pod Warszaw), które

byy cenione na 4 miliony zp. Kantor bankowy mia cigle

stosunki ze Skarbem Koronnym i ze Skarbem Królewskim; za-

atwia wszelkie zlecenia i utrzymywa fundusze ambasady ros-

syjskiej, bardzo znaczne *). Nawet cesarzowa Katarzyna II, po-

sugiwaa si domem Teppera, np. przy sprowadzaniu klejno-

tów z zagranicy do Petersburga. I otó z takiemi zasobami,

z takimi stosunkami i z ogromnym kredytem Ferguson Tepper

straci uzbieran przez starego Teppera fortun. Przyczyna

gówna leaa bodaj w osobistych jego przymiotach, czyli ra-

czej wadach, w tej mianowicie, e sobie zasuy na opini

„bardzo gupiego czowieka" **). Byl nadzwyczajnie próny
i niedbay. Utrzymywa dom swój na stopie najwspanialszej,

wkada grube sumy w gospodark wiejsk, na której zape

wne si nie zna, ale która mu potrzebn bya tylko do figu-

rowania w rzdzie obywateli ziemskich; kupi sobie krzy
maltaski 3-ej klasy, który zawsze nosi w ptlicy; wysadzi

si na przyjcie Stan. Augusta w swoich Falentach i sprawi

*) Tak np. kasa nadzwyczajna, zostawiona przez Buhakowa,

wynosia 12 — 13 tysicy dukatów, jednoczenie dla Igelstroma leao
100.000 dukatów. Pamitnik Sieversa, wyd. upask. Y, 60).

**) Gdy raz w roku 1787, w domu hetmana W. Lit. Ogiskiego,

mówi Hailes z przesadn dum o Anglii, jako o „najwikszym z naro-

dów Europy", Wawrz. hr. Engestróm, pose szwedzki, uraony tern odpo-

wiedzia: „Moecie pp. Anglicy by bogatszymi od nas wszystkich, ale

gdyby na tej zasadzie wielko si opieraa, toby bankier Tepper, którego

wszyscy mam)' za bardzo gupiego czowieka, wicej by wart, ni mv".

(Pam., str. 96).
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cala zastaw srebrn, wyrobion w kosy. Gra rol wiel-

kiego pana i rujnowa si, eby panowie zapomnieli o jego

rodzie, tak, jak si oni rujnowali dla upamitnienia swych

rodów. ona Filipina, niegdy pikno, zachowaa pretensye

w wieku podeszym i cisna si te do wielkiego wiata.

Mieli dziesicioro dzieci, z których jeden syn, w 9-ym roku

ycia, mia by cudem muzycznym, ale dorósszy, wszyscy

podobno wykierowali si na utracyuszów, utrzymywali an-

gielskie konie, groomów, powozy etc. Powiadano, e na trzy

dni przed bankructwem zajedzili sze koni angielskich na

polowaniu. Dwaj weszli do wojska rosyjskiego dla rang *).

Z córek jedne wyda Tepper za Szulca, drug za buchaltera

swego Arndta. Pierwszy otrzyma w posagu od dziadka i te-

ciowej 103.296 zp., potem zapis od tecia na 215.364 zip. **).

Obaj ziciowie zreszt czerpali podobno z kasy tecia jak

z wasnej; ich ony yy na wielkim wiecie. Przez próno
te zapewne udziela nieograniczonego kredytu osobom wy-
sokiego stanowiska. Stackelberg ju w 1784 r. zaduy mu
si na 17.000 czer. z. i nie opaca nawet procentów***). Stan.

August u niego wanie robi najwiksze dugi — w r. 1793

wykaza 5.120.636 zp.; nadto modszy Radziwi zaduy si
na 1,980.000 i jeden z Potockich na 1,800.000 zp. ****).

Ggyby zna prz\majmniej Tepper swoje interesa! Ale

wie niosa, e do kantoru swego nie zaglda latami cae-

*) Schultz: „Reise eines Liefl." IV, 4— 10; Bernouilli u Liske-

go, str. 219. Magier: 1. cit.

**) Metryka Koron. ks. 409, Nr. 22 i 24. Zapis Teppera moe
zreszt pochodzi z jakiej ugody co do wierzytelnoci Poniskich Ale-

ksandra i Karola.

***) Pisa o tem król do Kiciskiego pod dniem 20 5 17N7 w Ka-

linki: Dok. II, 53 (Pam. z XVIII w. upask. tom. 10).

***) Z listu Sievcrsa do Katarzyn}- II; Tepper przychodzi do niego

ze swym mcmoryalem: cyfry powysze, wyraone w dukatach, tudzie ra-

chunek dugów królewskich, w Pamitnik. XVIII wieku. upask. V, 34

419, 97.
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mi. e nie widzia naduy, jakich dopuszczali si jego ofi-

cjalici. Pierwszy buchalter, pobieraja.cy pensyi 2.000 czer.

z. (36.000 zip.) yl tak, e wydawa musia z 8.000 czerw,

z.; ona jego co roku jedzia dwiema poczwórnemi kareta-

mi do Karlsbadu, Spa, Nicei, Bath, a m w domu hula

z aktorkami. Kady oficyalista wydawa 4 albo 5 razy wi-
cej, ni paca jego wynosia.

„Wracajc do tego nieszczliwego Teppera (pisze Sie-

vers) nie zasuguje on na adne politowanie, jakkolwiek jest

strasznem obecne jego pooenie. le on wyszed z Generaem

en c h e f, baronem Igelstromem, nie zapaciwszy mu na ra-

chunek caej sumy 42.000 dukatów, które mu na ten cel król.

jako jego dunik, dorczy. Oszuka on jeszcze wiele innych

osób, oszukiwany sam od swoich ziciów i komisantów".

Powiadano, e bezporednim powodem bankructwa miao
by zatrzymanie sum, nalenych od rzdu rosyjskiego. Przy-

toczony ustp i w ogóle korespondencya S i e v er s' a nie

stwierdza tych pogosek. Wiarogodniejszem jest tómaczenie

tego Sierersa, e, prócz dugów królewskich i paskich, firm

t dotkna najbardziej „stagnacya pienina i kredytowa na

kontraktach w Dubnie w chwili, kiedy nadesza wiadomo
o wkroczeniu Prusaków do Polski". Ostateczna likwidacya

wykazaa w r. 1803, e pasywa jego wynosiy 3,288.310 duka-

tów, a wic 59,191.580 zp., ostateczny za decyfit 1.046,200

duk. *). Zreszt nie wydajemy stanowczego sdu. Sprawa tej

upadoci powinna znale specyalnego badacza; ksigi Teppe-

rowskie le do dzi dnia w starannem przechowaniu w Ar-

chiwum Gów. Królestwa.

Karol Szulc, wedug Strojnowskiego, posiada 3 milion}'

w kapitaach i do l
1

2
w dobrach dziedzicznych. W dobrach

swoich Woli Radziwiów zaó}'! dwie fabryki, ale najbar-

dziej trudni si budowlami. Wystawi okoo 60 nowych do-

*) Pam. z XVIII w. upa. V, str. 86 i 61. Dystrybucya Komi-

syi Wspólnej Trzech Dworów do Banków Upadych.
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mów w Warszawie, a zakupiwszy obszerny plac od Potoc-

kiego, starosty tomackiego, pobudowa kilka wielkich kamie-

nic i kilka mniejszych domów. Cala posesya, zwana i dzi-

siaj Tomackiem, stanowia obszerne podwórze, ozdobione

dwiema studniami i odgrodzone od ulicy sztachetami. Wy-
kopa te kana na Lesznie. Na teme Tomackiem podrónik
Schultz widzia w maju 1793, jak sprzedawano z licytacyi

stajnie Teppera, 40 koni rasowych i ruchomoci *).

Arndt „nieco uczony" mia gabinet historyi naturalnej

i narzdzi fizycznych oraz bibliotek w domu wasnym, przy

ulicy Mazowieckiej (pod Nr. 1348). Nie zajmowa wydatnego
stanowiska w wiecie finansowym, a jednak zbankrutowa ra-

zem z teciem i szwagrem.

K a b r y t, rodem Niemiec z Prus, otworzy bank, jak

si zdaje, po pierwszym rozbiorze kraju. y zbytkownie

i upad razem z Tepperem. Opowiada o nim pewiem szlach-

cic: „Byem i ja na jednym obiedzie u Kabrego. Cóto tam

za zbytek, jaka panowaa czysto i elegancya! Mao który

dom paski móg temu wyrówna. Wszdzie najkosztowniej-

szemi dywanami powycieane posadzki: po wszystkich po-

kojach bronzów, szkie, zwierciade peno; wszystko to albo

angielskie albo paryzkie... Dano przed obiadem wódk w naj-

pikniejszych serwisach krysztaowych... Jedzenie nieporów-

nane... Pani Kabrowa bya nie pikna; ale grzeczna i wielka

elegantka... Bielizn posyano do prania do Parya" **). Przy

bankructwie pasywa jego (1,170.115 dukatów) przewyszay
ogó aktywów o 139.314 duk., czyli okoo 2

'/._> miliony zip.

Meysne r, zi jego, lepiej prowadzi interesa swoje

i utrzyma si podczas bankructwa czterech firm powyszych.

*) Gos Stroynowskiego w Dz. Cz. S. G. W. na sesyi 342

z dnia 8/11 1790; Magier: loc. cit.; Schultz: Reise eines Lieflanders I,

150, 149.

**) J. Duklan Ochocki: Pamit. wyd. I. J. Kraszewski 1857

Wilno II, 69. Schultz: Reise eines Lieflanders IV, 11. Dystrybucya ma-

sy Kabrytowskiej.
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Do niego wic udawaa si Komisya Skar., gdy w maju 1793

r. trzeba byo opaci procent w Hollandyi od poyczki skar-

bowej); poyczy te Sieversowi 18.000 duk., który go nazywa

jedynym w Warszawie bankierem, naturalnie po upadku Tep-

pera i innych; potem paci 10.000 duk. królowi na weksel

tego Sieversa; potem otrz3 Tma zlecenie do negocjowania

poyczki w Hollandyi na 3,000.000 zip. dla Rzpltej; ale wtedy

byo „rzecz pewn, e si ta poyczka nie powiedzie, chyba

za porczeniem posa rosyjskiego, który go z pewnoci nie

da". Zasiada ju dawniej w Dyrekcja Tabacznej, podejmowa

si dostawy sukna dla wojska (60.000 okci), poyczy 6.666

czer. zl. na poselstwo Tyszkiewicza do Petersburga, gdy

Skarb nie móg nigdzie dosta pienidzy. Podczas powstania

Kociuszkowskiego b}T powoany do Deputacyi }7wnoci i ta

Deputacya w jego domu odbywaa posiedzenia swoje *).

Blanc Piotr zaatwia zlecenia skarbowe ju w 1769

r., uczestniczy w „entrep^zie" tabacznej, w poyczkach rz-

dowych i nie zbankrutowa w r. 1793. Chytry, czynny i wy-
ksztacony specyalista, zawsze obecny w swoim kantorze,

umia przewidzie upado Teppera i zawczasu zerwa z nim

stosunki. Po katastrofie sta si pierwsz firm, lecz przez

ostrono powstrzymywa operacye swoje w kraju i zaa-

twia tylko interesy zagraniczne. Jego palc (na Senatorskiej

Nr. 461) istnieje dzisiaj. Mia te letnie mieszkanie z ogrodem

na przedmieciu Fawory. W r. 1794 zasiada te w Depu-

tacji ywnoci **).

Z liczby drugorzdnych bankierów znakomitoci, jeeli

nie z funduszów, to ze stanowiska politycznego, by Jdrzej

*) Pr. Ekonom. A/32, str. 713, 791; A/33 pod dniem 15 marca

i str. 355, 327; Gaz. Wolna Warsz., str. 49. Pamit. XVIII w., wyd.

upaski V, 64, 101, 203.

**) Po mierci Blanka, zaszej dnia 12 kwietnia 1797 roku by ogo-

szony konkurs, ale to nie bya upado, tylko postpowanie spadkowo-

likwidacyjne; dowodzi tego operat urzdowy pruski Magistratu warszaw-

skiego w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie p. t.: Classifications-Sen-

tenz der Blanc'schen Liuidation XVII, nr. 8 dziau mas likwidacyjnych.
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Kapostas. Brzmienie nazwiska nasuwao niektórym auto-

rom póniejszym domys, e byl greckiego pochodzenia, ale

rodzin t znajdujemy ju na pocztku XVII w. w Sando-
mierzu, w liczbie tamecznych mieszczan osiadych, posiada-

jcych domy w rynku *). Nazwisko ma brzmienie szczero-

slowiaskie Kapustas; tak samo prawie („Kapustasz" ) nazywa
Jdrzeja znajcy go osobicie Kiliski; a to przynajmniej me
ulega adnej wtpliwoci, e dusz mia na wskro polsk,

uczucia gorco-patryotyczne. „Czowiek nikczemny na pozór",

nie wyróniajcy si z tumu bogactwem lub ostentacy, nie

imponowa nawtt towarzyszowi niewoli Kiliskiemu. który

i
- --f

Paae Blane'a (od ulicy Senatorskiej)

ize sztychu, wykonanego okoo 1830 r.)

dodaje Potockiemu, Zakrzewskiemu, Mostowskiemu, tytuy

J. W. a Kapostasowi „Jegomo pan" lub P.; z wdzicznoci
wszake wspomina, e w podróy do Petersburga opuci to-

warzystwo Janie-wielmonych i wyjedna sobie pozwolenie

poczenia si z nim, dla osodzenia mu samotnoci **). Pod-

*) Buliski ksidz: Monografia Sandomierza, 1879, Warszawa,

str. 92. Niemcewicz mówi oKaposasie, e si urodzi! na Wgrzech, lecz

od modoci by osiady w Warszawie. i Pam. 1868 Lipsk str. 213.

**) Kiliski: Pam. w Pamitniku z XVIII wieku wyd. upaski
w Poznaniu, tom I, (1860), str. 246, 247.
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czas sejmu czteroletniego ogosi drukiem: „Plant Banku
Narodowego" i prowadzi! w tym przedmiocie polemik z Gla-

vem. Przekonamy si póniej, e zaoenie banku byo spraw
niezmiernej wagi, e mogo rozwiza kwesty armii stuty-

sicznej; usiowania przeto Kapostasa wiadcz zaszczytnie

tak o jego gorliwoci obywatelskiej, jakote o wyszem uzdol-

nieniu politycznem. Po dokonaniu drugiego rozbioru pierwsza

myl zwizku i powstania wysza podobno od niego. Odkry
to nam zaszczycany przyjani Kociuszki, a bardzo do nie-

go zbliony poufaym stosunkiem jenera Paszkowski: „By
na on czas w Warszawie niejaki Kaposztas, bankier z za-

trudnienia, czowiek nikczemny na pozór, ale pochwytnego

umysu i ruchawej duszy, miay myl i sercem, podny
w sposoby, którego adne dumy ni prónoci echtania nie

rozryway w statecznem ciganiu zamiarów swoich. Ten,

przez zatrudnienie swoje stykajc si z wielk liczb osób

wszelkiego stanu w stolicy i po województwach, a szczegól-

niej w poufalem zayciu z jeneraem Dziayskim... przy-

brawszy sobie niejakiego Maruszewskiego z Piotrkowa, mo-
dego czowieka z tgim duchem i niejakiem usposobieniem,

rzucili obadwa pierwszy rys zamiarów i sposobów powstania

narodu i takowy znanym sobie moniejszym osobom pod-

dawszy, zwizek w stolicy utworzyli, który coraz bardziej roz-

szerzajc si po kraju, spaja myli i usiowania we wszystkich

onego czciach" *). W istocie Kociuszko na ledztwie pe-

tersburskiem wymieni Kapostasa razem z Walichnowskim

i Jelskim jako czonka „Malej Rady", która poredniczya mi-
dzy mieszkacami i wojskiem w przygotowaniach do powstania.

Sam Kapostas zoy zeznanie, e ukada plan powstania

ju w lipcu 1793 r. spoinie z Ignacym Dzialyskim. który

bez jego zdania nic nie przedsibra i pienidzy na wysea-

nie emisaryuszów z wasnej kieszeni nie aowa. Kapostas

*) Paszkowski: Dzieje Tadeusza Kociuszki. Kraków 1872 roku.

Drukarnia Uniwersytetu Jagie, str. 44,
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wyda te na przygotowania z gór 1.500 dukatów (27.000

zp.). Za porednictwem bogatego kupca warszawskiego

G a u t i e r, tudzie z wiadomoci, zbieranych dorywczo od

podrónych, uoy dyslokacy wojsk rosyjskich i pruskich dla

przesiania Kociuszce; lecz Jelski. jadc do Drezna i Wioch,

zniszczy te papiery przez obaw wykrycia, a tre ich po-

wtarza z pamici. Znany Fryderyk Moszyski, owoczesny

marszaek w. k., mia ulubionego synowca, przed którym si

zwierza, ten za udziela Kapostasowi wiadomoci o policyj-

nych rozrzdzeniach Igelstroma. Ostrzeony t drog o gro-

cym sobie areszcie, Kapostas uciek d. 1 marca 1794 r. do

Krakowa, zkd wróci do Warszawy dopiero po wyparciu

Rosyan d. 20 maja i w tydzie potem zasiad wT Radzie

Tymczasowej; potem by czonkiem - zastpc Rady Najw.

Narodowej, nareszcie prezydujcym w Dyrekcyi Biletowej,

gdzie ukada ustaw, urzdzi buchaltery i kierowa fabry-

kacy asygnat *).

Po bankructwie domu Tepperowskiego i Kabryta wynu-

rzyy si nowe firmy bankierskie, dawniej nieznane i w kon-

stytucyi nobilitacyjnej nie wymienione: Satler, Poccin i Bernau,

zapewne kupiec Bernaux **).

Po za Warszaw najpowaniejsz w epoce sejmu cztero-

letniego bya konfraternia kupiecka w Poznaniu (pomijajc

naturalnie Gdask). W aktach Komis3'i Skarbu Koronnego

znajduje si lista alfabetyczna 53 firm, uywajcych przywi-

leju remissy, czyli odsyania towarów z granicy wprost do

Poznania dla rewizyi celnej ***). Jakkolwiek to miasto byo
mocno zniemczonem, przecie, wbrew przesadnemu twierdze-

niu uczonych niemieckich, znajdujemy na tej licie wiele na-

*) -Terna bt> Oom. IIct. ii JpeBH. Pocciti. 1866, III, str. 43, 1867,

I, str. 110, 113—119 (Cm-ech).

**) Pr. Ekonom. A 32, str. 1500, porównaj Schultz: Reise eines

Lieflanders IV, 12.

***) Pr. Ekon. A 25, str. 248; A/28 str. 677.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. II. 12
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zwisk czysto polskich. (Jak np.: upascy, Wosido, Lipora,

dwaj Pawowscy, dwaj Grabowscy, Tuszyski, Szubelski, Ja-

sieski. Kalkowski, Danieiewiez, Moliski, Iwanowicz, Dzier-

nowski, Wroniewski, Dygasiewicz, Sobolewski, Wiskiewski,

Buszka), a pomidzy cudzoziemskiemi nie jedno zapewne na-

leao do Polaka z mowy i uczu. Do tej ostatniej katego-

ryi zaliczamy szczególnie rodziny, które si wywodziy od

Anglików i Szkotów, osiedlonych w wiekach XV i XVI, mia-

y one bowiem dosy czasu do spolszczenia si.

Pomidzy kupcami poznaskimi pierwsze miejsce zajmo-

wa Jan K 1 u g, wymieniony w konstytucyi nobilitacyjnej

w liczbie „drugich bankierów". Jego to zapewne akta skar-

bowe z lat 1767 i 1768 nazywaj „negocyantem" lub „kup-

cem angielskim" *). By to podobno czowiek szanowany

powszechnie i chwalony za szlachetno charakteru. Mia wy-

born fabryk wyrobów wenianych. Dom jego liczy si do

najpikniejsz3 rch w Poznaniu, kosztowny za ogród ze sztucz-

nemi pagórkami i gustownemi budynkami by ozdob miasta.

W r. 1793 zbankrutowa dla nieznanych nam powodów **).

Z kupców krakowskich wiemy o jednym tylko bankie-

rze Lewiski m, e wypaca podrónym na zlecenie ban-

kierów wiedeskich i przy tej sposobnoci spaja swoich kund-

manów wgrzynem ***).

W Wilnie bankier B i 1 1 i n g wypaca pensy Sadkow-

skiemu na zlecenia, odbierane z Petersburga ****).

Do najbogatszych kupców w Koronie nalea te okoo
r. 1792 szwajcar Jenni i Spóka, który utrz} Tmywa ogrom-

ne skad}' pócien szwajcarskich i bielizny stoowej w War-

*) Pr. Ekon. A/4 264: A 5, str. 235, pisze sic tylko nieco ina-

czej: Klugh.

**) Kausch: Nachrichten uber Polen II, 165. Holsche: 1. cit. II,

314. Pr. Ekon. A 32, str. 297.
f**) Engestróm: Pamit. tum. I. J. Kraszewski, str. 31.

i Relacya Deoutacyi... o bunty II, 415.
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szawie, Krakowie, Lublinie i Berdyczowie. Pótna miay by
wyborne „cikie, równe, gste jak cieniuchny papier, nici

w nich trudno byo dojrze; sztuka cenia si po 100 do 300

dukatów (1.800— 5.400 zp.). Mienie tej spóki obliczano na

12,000.000 zip. *).
.

W Lublinie byo kilku zamoniejszych kupców, jak Be-

niamin F i n c k e, Dawid Heyzler i Weber, o których

ju wspomnielimy, e zakupywali zboe na Bugu i Wieprzu,

Heyzler by nawet bankierem i zbankrutowa w r. 1793.

Berdyczów prowadzi znaczny handel z Modawi, Wo-
oszczyzn i Rosy; liczono tu 10 hurtowników i 50 sklepów,

przepenionych rónemi towarami **). Handel ten b} T w r-

ku ydów, z których najbogatsi: Chaim Chmielnicki,
kupiec bawatny, i Boruch, handlujcy suknami, byli ju
wymienieni wyej (tom I, str. 223).

Z niniejszego przegldu widzimy, e cay zastp mo-

niejszych kupców i bankierów skada si w wikszej czci
z cudzoziemców, albo te ludzi pochodzenia cudzoziemskiego.

W mniemaniu szlachty doznawali oni takiego upoledzenia,

e wszyscy niemal marz o nobilitacyach, indygenatach albo

przynajmniej o kupowaniu dóbr ziemskich. Byo to wic za-

sug spoeczn, dowodem odwagi i wyzwolenia si od prze-

sdów, gdy do tej upoledzonej klasy wszed bez adnego

przymusu bogaty pan polski: Prot Potocki, (str. 184).

Odziedziczy on po ojcu dobra wielkie w Lubelskiem

i klucz Machnowiecki w Kijowskiem bez grosza dugu, a nad-

to gotowizny 6 milionów zp. na jednym z banków holender-

skich. Oeni si bogato z Lubomirsk, potem sam dokupi

Cudnowszczyzn i Lubar. Nie z potrzeby tedy pieninej

ima si okcia i kwarty. Zaoy sklep na Krakowskiem

*) T. Duklana Ochockiego: Pamitnik wyd. I. J. Kraszew-

ski U. 206.

Tame U, 208. I. J. Kraszewski: Polska w trzech rozbio-

LIT, 681.
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Przedmieciu, gdzie mona byk) da wszelkich towarów

angielskich. Urzdownic te ogosi si bankierem. Obra so-

bie zawód handlowy, jak powiadano, za wpywem ksidza

Ossowskiego, który by jego nauczycielem, towarzyszem po-

dróy zagranicznej, doradc i organizatorem pierwszego han-

dlu wódek na ma skal. Buchalteryi i operacyj bankier-

skich uczy Potockiego Karol K r u g e 1, który te póniej

mia u niego dobrze patn posad i wystpowa niejednokro-

tnie jako plenipotent w sprawach najwikszej wagi. Póniej

sam Potocki stara si zbiera do siebie modzie zdatn, któ-

r zwa sekretarzami. Wyprawia j te do Machnówki, z któ-

rej chcia urzdzi wielk jak koloni przemysowo-handlo-

w. Wzniós tam duo budowli, które póniej rozsypay si

w gruzy *).

Dziaalno handlow Potockiego opowiedzmy jego wla-

snemi sowy: „Uywa przez lat wiele kredytu powszechnego

sposobem bankierskim, utrzymujc, tak w kraju, jako i za-

granic, najcilejsz punktualno, suc krajowym obywa

telom w rozlicznych interesach, powierzajc ku ich dogodno-

ci kapitaów, jakie od wielu innych, z mocy kredytu swoje-

go, mia sobie powierzone. Nad osignite po przodkach

swoich dobra rozszerzy przez zwizki rozmaite nabycia dóbr

ziemskich i sum wielorakiego rodzaju, dzisiaj majtek swój

skadajcych. Pozakada na rónych miejscach fabryki i r-

kodziea. Zaprowadzi w niektórych miejscach przemys han-

dlowy. W szczególnoci, powodujc si ojcowskim zamia-

rom N. Króla Imci i patryotycznym radom J. O. Ksicia Pry-

masa, oraz yczeniu i namowom wielu godnych wspóoby-

watelów, przywiód do skutku wane dla Ukrainy przedsi-

wzicie handlu czarnomorskiego, i korzystajc z najlaskaw-

*) Magier: Estetyka m. Warszawy, str. 34 i 35'. Ochocki:

Pamitnik II, 142, 143, podpis Krugela na umowie o poyczk 10 mil.

zip. z Komisy Skarbu Kor. dnia 23,2 1789, w Pr. Ekonom. A, 26, str.

141— 144.



181

szego dla polskich obywatelów udziau, od X. Imperatorowej

Rosjjskiej dozwolonego, zaoy dom handlowy w Chersonie

pod imieniem Prota Potockiego i kompanii polskiej. Otrzyma

patenta na uywanie flagi rosyjskiej *). Zakupi okrty i e-

glug kupieck na kilku wasnych okrtach, oprócz najmowa-

nych, *na Czarnem i ródziemnem morzu prowadzi. A kie-

dy wojna Rosyi z Porta Ottomask przerwaa t eglug,

nie przesta tene dom handlowy uatwia silnego odbytu

produktów polskich na opatrzenie ywnoci floty czarnomor-

skiej X. Imperatorowej i na budow okrtów wojennych. Tym
sposobem niej podpisany da uzyska wiele milionów oby-

watelom polskim. Przez które to czynnoci handlowe ci-

gny si stopniami w dom Chersoski znaczne kapitay....

Trzy kantory utrzymywa: w Warszawie, (który szczególnie

wszelkie t.-Jaskich kontraktów obrachunki zaatwiali Ma-

chnówce i Chersonie **)".

\Y czerwcu 1793 Machnówka bya „miejscem wesoem,

kosztownemi budowlami obszernie zasanem... Miy widok

by do dwóchset przeszo widzie sierot i dzieci obojej pci

w mundurach, jak pracoway na koowrotkach i robocie swej

przypiewyway w rónych gosach... Browar tutejszy 5.000

beczek piwa na rok wydaje" ***).

Bya to dziaalno rozlega, ruchliwa i dla kraju niewt-

pliwie poyteczna. Prot Potocki mia u publicznoci opini

*) Przypominamy, e flagi rosyjskiej lub austryackiej uywa mu-

siay okrty wszystkich narodowoci, poniewa traktat, w Kuczuk-Kajnar-

dy zawarty, otwiera cienin}- Bosforu i Dardanellów tylko dla rosyjskich

i cesarskich statków.

**) Memory a do N. Generalnoci podam- przez W. Prota Potoc-

kiego w okolicznociach jego bankowych i kredytowych z Grodna, dnia 16

kwietnia roku 1793. Rezolucya konfederacyi z trzymiesicznym termi-

nem do zoenia bilansu pod dniem 13 maja 1793, (druk w Bibliotece Uni-

wersytetu Warsz. Nr. VI, 16, 5, 36).

***) Buyno do Kiciskiego 14 czenvca 1796 w koresp. Piusa Kici-

skiego, t. I.
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czowieka czynnego i czujnego *). Nie syszelimy te, eby
kto mu zarzuca utracyuszostwo lub ycie hulaszcze. Dla cze-

gó wic zbankrutowa z Tepperem i Kabrytem?

Przyczyn gówn byo, zdaje si, zbyteczne rozszerze-

nie operacyj, pomiszanie interesów handlowych z rolniczymi,

ziemiaskimi; Potocki bowiem zakupowa! i dzierawi ogrom-

ne dobra **), wkada znaczne kapitay w Machnówk, chcia

by i rolnikiem, i fabrykantem, i kolonizatorem, i kupcem de-

talicznym i bankierem. Przyjmujc obce kapitay, paci na-

der wysokie procenta, które mógby moe wycofa z obro-

tów czysto handlowych, ale których mu w adnym razie rol-

nictwo dostarczy i zwróci nie mogo. Zapaci ruin za

zbyteczn rzutko, za niedostateczn gruntowno obracho-

wa, ale bdy takie s w nim atwe do wytlómaczenia, gdy

nie mia w otoczeniu swojem tradycyi, gdy sam nie móg na-

by dowiadczenia praktycznego, gdy si zapala teory, gd}'

pod wpywem pochodzenia, krwi, wrae pierwotnych i sta-

nowiska spoecznego nie bjd w stanie oderwa si zupenie

od roli, eby si innej specyalnoci niepodzielnie powici.
Winniejszymi od niego s owi kupcy i bankierowie — mie-

szczanie, którzy na handlu uroli i do rachunku wdroeni
byli, a przecie oprze si nie zdoali pokusie zbyt rozlegych

ze szlacht stosunków. Oprócz bowiem niedbalstwa w pro-

wadzeniu kantorów i nadmiernych wydatków osobistych, do

gównych przyczyn bankructwa czterech firm zaliczy nie-

wtpliwie naley t, któr wytkn W a 1 e r y a n S t r o y-

nowski: „Bankierowie warszawscy byli tak nierozsdni, e
poyczali pienidze na hypoteki wacicielom i dla tego wszy-

*) Schultz - Reise eines Lieflanders IV, 11.

**) Jak np. wzi w arend na 3 lata od stycznia 1791 roku klucz

Miropol, szacowany na 900,000 zip. za 63.000; patrz: „Produkt do spra-

wy Dzieduszyckiego pisarza w. W. X. Litewsk. z mas Prota Potockiego

1799". (druk).
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scy upadli, poyczka bowiem na hypotek przez bankiera jest

nawet przeciwna instytucyi jego banku" *).

42. Przejrzawszy wszystkie gazie handlu zagranicz-

nego, winnimy teraz postawi pytanie: jakie zyski lub straty

przynosi on krajowi? ile pienidzy dostaracza spoeczestwu?

Dokadnie rozwiza te pytania mona tylko na podsta-

wie bilansów handlowych, czyli zestawienia wartoci wywozu

i przywozu w kadym roku. Dla Anglii T o o k e móg uo-

y nieprzerwany szereg bilansów, poczynajc od roku 1783.

lecz w innych pastwach praca taka byaby, zdaje si, nie-

moliw do wykonania, a w Polsce znajdujemy do niej zale-

dwo kilka wskazówek.

Co do pierwszego okresu nie posiadamy zgoa adnych
bilansów, ani oblicze urzdowych. Tylko z przytoczonych

w § 37 wspomnie S t r o y n o w s k i e g o z tablic i cenni-

ków Gdaska (tab. 86, 67, 68) wnioskowa moemy, e ilo
wywiezionych zbó wzrastaa w latach 1768— 1770 do naj-

wyszych w wieku XY1II cyfr, e jeszcze w latach 1771

i 1772, przy powszechnym nieurodzaju w Europie, Polska

sprzedaa partye znaczne, a braa ceny bardzo wysokie, e
zatem w epoce rzezi hajdamackiej i konfederacyi Barskiej

przypyw pienidzy z zagranicy musia by niezwykle obfity.

Ale nie posiadamy adnych danych do okrelenia, ile

pienidzy wyszo na opacenie przywozu? ile si zmarnowao
w zaburzeniach krajowych? Musimy poprzesta na ogólniko-

wem zdaniu S t r o y n o w s k i e g o, e pobrane z wywozu
pienidze nie utrzymay si w Polsce „jako w kraju ubogim".

W latach, kiedy si dokonywa pierwszy rozbiór kraju.

i773— 1775. nie moe by mowy o adnym bilansie. Z lu-

nych wszake wskazówek, skarg i odezw wodzów lub am-

basadorów, przekonywamy si, e to by czas okropnej ruin}'

*) Stroyno wski: Ekonomika Powszechna Krajowa 1816, Warsza-

wa § 479, str. 177.
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ekonomicznej, e cay gmach spoeczny by wstrzniony a
do fundamentów, e w roju larw, które si wtedy nad Pol-

sk ziemi tuky, larwa ndzy rozpostara te brudne swe

skrzyda.

Reonin, przejedajc w roku 1778 przez Warszaw, po

10-letnij niebytnoci, spostrzeg wielk odmian: ludzie, któ-

rych dawniej znal jako pierwszych bogaczy i dygnitarzy, byli

zmuszeni zniy znacznie skal ycia. „To si rzuca w oczy

tak dalece, e si czek widzi nie w stolicy, lecz na ubogiej

prowincji, a wszystko to pochodzi z nadzwyczajnego zmniej-

szenia iloci pienidzy w kraju" *).

Na pocztek drugiego okresu mamy dwa bilanse urz-

dowe dla Korony z lat 1776 i 1777. Przedstawiaj si one

w nastpnej postaci: **).

Tab. 118.

1776 1777

zp. zp.

Weszo produktów zagranicznych za 48.640.669—47,488.867

Wyszo „ krajowych za gra-

nic za . . 22,096.360—29,838.238

Deficyt wywozu . . . 26,544.308—17,649.629

Wspominalimy ju, jakie wraenie zrobiy te bilanse

na sejmie 1780 r. i na caem spoeczestwie. Odtd powta-

*) Co.iOBbeB-B 1. c. XXIX, str. 29.

**) Czci skadowe sumy ogólnej wywozu byy ju podane w Ta-

blicy 116. Podajemy teraz odpowiednie pozycye przywozu. Weszo pro-

duktów zagranicznych do kraju:

Do Maopolski 9,113.671 8,891.620

Do Mazowsza 17,468.662 17,313.221

Do Wielkopolski 10,611.882 10,833.221

Do Rusi 8,148.778 7,003,256

Do Ukrainy 3,298.286 3,443.907

Razem 48,640.669 47,4S8.867
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rza si cigle i w glosach sejmowych i w pismach trwony
okrzyk, e Polska sprzedaje za 60, a kupuje za 100 milio-

nów, a zatem corocznie, raczej co dwa lata, dopaca 40 mi-

lionów. To samo powtarzaj cudzoziemcy, piszcy o Polsce,

poczynajc od Biischinga który oba bilanse przedruko-

wa a do Jekla *), który nie znajduje w tern nawet nic dzi-

wnego, owszem widzi tylko dowód braku pilnoci przemyso-
wej (Kunstfleisses) w Polsce. Jakkolwiek poytecznym i mo-
ralizujcym by wywód taki dla owoczesnego pokolenia, my
wszake nie moemy uzna go za norm stal chociaby dla

drugiego okresu. Niepodobna, eby Polska stale co roku

miaa dopaca narodom obcym po kikadziesit milionów dla

prostej przyczyny, e nie posiadaa wasnych kopal srebra,

ani zota, e loty srebrne nie dowoziy jej, tak jak królom

hiszpaskim, niewyczerpanych skarbów z Potosi i Zacatecasu.

Wierzymy, i w roku 1776 bilans móg by przeraajcy, bo

nie ustao jeszcze dziaanie katastrofy rozbiorowej. Wywóz
gwatownie zmniejszy si, a potrzeb i skali ycia w równym
stosunku uszczupli spoeczestwo nie mogo i niezbdne to-

wary z zagranicy sprowadzi musiao. Przecie polepszenie

objawio si ju w r. 1777; sdzimy, e w latach nastpnych,

szczególnie za od r. 1784 przywóz dochodzi do równowagi

z wywozem. Nie posiadamy wprawdzie bilansów urzdowych,
ale do tego wniosku upowania nas uwydatniony w § 3<s

wzrost iloci i wartoci wywozu zboowego, znany z § 22

rozwój rolnictwa i podroenie dóbr ziemskich, nareszcie po-

mnaanie si firm kupieckich i bankierskich, otwarcie handlu

Czarnomorskiego, udogodnienia spawu i t. p.

Komisya Skarbowa Koronna wydaa pod dniem 3 listo-

pada 1787 roku rezolucy wzgldem formowania bilansów

*) Jekel, Fra z, Joseph: Pohlens Handelsgeschichte, Wicn und

Triest 1809, Geistinger II, 85—87.
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prowinc^yonalnych i generalnego co kwarta, „tak ewekty jako

i inwekty, na dwie rce przez pisarzów mianowicie: na kocu
regestrów celnych na komorach i na kocu raptularzów

w prowincji kadej po ultymie.... Z tego Ur. Kontrarege-

stranci prowincyonalni po kadej odbytej ultymie (obrachunku

kwartalnym) bilans zrobi i Komisyi w czasach, ultimom

skarbowym przepisanych, z kwartau przeszego od 1 stycz-

nia r. 1788 przesz. Z tego Regencya Generalna zrobi bi-

lans generalny i Komisyi zoy" *).

Czytajc t rezolucy, obiecywalirrry sobie zupenie do-

kadn informacy o ruchu handlowym w okresie trzecim;

tymczasem nie natrafilirrry nigdzie na lad, aby w Koronie

by sporzdzony podczas sejmu czteroletniego chocia jeden

bilans przywozu i wywozu z wyszczególnieniem towarów,

albo nawet ich wartoci w sumach ogólnych. Dziennik Han-

dlowy, drukujc wzmiankowany niejednokrotnie bilans handlu

litewskiego z 6-ciu miesicy r. 1792, obiecywa szuka w Ko-

misyi Skarbowej Koronnej i wydrukowa go wasnym ko-

sztem, jeliby znalaz, a poniewa nie wydrukowa, wic
prawdopodobnie nie znalaz go. Przegldajc ksigi percepty

skarbu koronnego z lat 1788. 1789, 1790, 1791 i 1792, wi-

dzielimy wprawdzie, e ca s tam rozdzielone na dwie ka-

tegorye: importationis i exportationis, ale w sumach kwar-

talnych obie pozycye byy czone. Poniewa jednak kady
kwarta zawiera cyfry szczegóowe tak ca „kupieckiego'',

jakote „szlacheckiego generalnego", przeto moglimy wyna-

le sumy oddzielne roczne dla kadej kategoryi**). Tym spo-

sobem otrzymalimy rezultat}' nastpne:

*) Pr. Ekon. A 24, str. 695—709, przedrukowane te w Dzie.
Handl. 1788, str. 24.

**) Arch. Skarbu Kor. dzia VII, ksigi 57, 60, 64, 7
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znacznie, wszake, o ile wnioskowa mona z rachunków

cowych koronnych, wynosi przynajmniej poow obrotu let-

niego. Tym sposobem wywóz Litwy w r. 1792 dochodzi

w najgorszym razie do 34, a przywóz do 28 milionów. Ko-

rona ze wzgldu na swój obszar, ludno, lepsze gospodar-

stwo, wiksz ilo fabryk i dziaalno stolicy Warszawy,

musiaa wyprowadza za granic przynajmniej trzy razy wi-

cej od Litwy, a wic w r. 1792 przeszo 100 milionów. -
czc obie sumy otrzymamy cakowity wywóz Polski 134 mi-

liony, czyli cyfr, która si mieci w granicach wartoci wy-

wozu, obliczonego na podstawie cen gdaskich, lub angiel-

skich i tablic ilociowych (Nr. 115). Ta zgodno rezultatów

omiela nas do twierdzenia: 1) e obrót handlowy w epoce

sejmu czteroletniego zwikszy si znakomicie w porównaniu

z latami 1776 i 1777; 2) e warto wywozu w latach po-

mylnych trzeciego okresu moga dosiga cyfry 150 milio-

nów' zp.; 3) e warto towarów przywiezionych z zagranicy

z pewnoci bya mniejsz, a najmniejsz stosunkowo w roku

1790, kied} T stanowia okoo poowy wywozu; 4) e zatem

Polska trzeciego okresu epoki badanej, osigaa zysk z han-

dlu zagranicznego, który jednak zapewne nie przewysza cy-

fry 30 mil. zp. w latach pomylnych. Ale cyfry tej nie na-

ley bra za przecitn dla duszego, chociaby dziesiciolet-

niego okresu: w latach niepomylnych zysk móg zej do ze-

ra; przed r. 1783 bilanse roczne zamykay si zapewne z de-

ficytem, lubo nie tak strasznym, jak deficyt z r. 1776 i po-

przednich lat rozbiorowych. Pozosta}- po tych klskach

ogrom dugów przytacza cikiem brzemieniem mienie pry-

watne i zasoby narodowe; nie rycho brzemi to mogo by
usunitem przez wpyw póniejszych korzystnych bilansów:

wnioski nasze przeto nie przecz powtarzanemu wci mnie-

maniu spóczesnych, e Polska bya krajem ubogim; usuwaj
one tylko przesad i wskazuj ródo, zkd czerpali bankie-

rowie, panowie, szlachta zamona fundusze na swe ycie wy-

stawne, na wydatki zbytkowne.
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W Anglii w okresie 10-letnim (1785 — 1794), pomimo
niepomylnych lat 1785, 1787, 1788, w których bilans han-

dlowy zamyka si deficytem, przecitna przewyka wywozu
nad przywozem ogólnym wyniosa 1,099.596 funt. sterl., czyli

zip. 43,726.268, za przewyka wyprowadzonych produktów

i fabrykatów W. Brytanii nad przywozem zagranicznym do

samej Brytanii 1,309.612 funt. sterl., czyli zip. 52,077.713

rocznie *).

We Francyi w roku 1787 przewyka wywozu ocenion

bya na 44,500.000. a w 1789 na 36,000.000 liwrów. to jest

71,582.000 i 57,909.000 zip. **).

W okresie czwartym uoenie jakiegokolwiek bilansu

jest niemoliwe z powodu zaburze wojennych i rozprzenia

wadz rzdowych. atwo przecie domyla si moemy, i
o zysku z handlu zagranicznego nie moe by mowy po

bankructwach z r. 1793 szeciu firm bankierskich: Teppera,

Szulca, Prota Potockiego, Kabryta, yszkowskiego i Heyzlera.

Z ostatecznego W} rpadku likwidacyi, zakoczonej przez Wspól-

n Komisy Trzech Dworów w latach 1801— 1803, dowiadu-

jemy si, e pasywa czterech bankierów wynosiy 159,623.405

zp., to jest podug stopy 19 zp. na 1 czer. zloty.

Nr. 121.

151,630.180 zip. stopy 18-zlotowej.

Lubo nie znamy ogólnej sumy deficytu wszystkich 6ciu

banków, domylamy si jednak, e po strceniu aktywów de-

ficyt ogólny wynie musia przynajmniej 28 milionów zip.,

ale przed likwidacy dla wierzycieli z lat 1793 i 1793 zaha-

*) Tooke: Thoughts a Details of the high and Iow prices Appcn-

dix to Part II, nr. 1.

Be er: Historya Handlu tum. rosyjskie II, 244. Sybel: Gesch.

der RevoI. I, 32.





Monety ivybite tst mennicacli
za Stanisawa Augusta.

S I? E B 1^ N E.

20. Dwuzotówka (J. S. = Just Scbraeder)

21. Póltalarek (F. S. = Frjderyk Sjlm)

24. Talar

Wcwn dzieje Polski T. Korzona
Do str. 199 t. II-go.

Druk. Artyst S. Sikorskiego



Monety wybite mit mennicacli
za Stanisawa Augusta.

S 1^ E B 1^ N E.

22. Talar (F. S. = Fryderyk Sylm)

23. Talar (E. B. = Efraim Brenn)

10. Szostak glaski (R. E. OE = Erraim Erenn)

£1

12. Szostak toruski (S. B. = Bruchraac)

Wewn. dzieje Polski T. Korzona.
Do str. 199 t. II-go.

Druk. Artyst. S. Sikorskiego





Morjety wybite w mer|r|icaci

za Stanisawa Augusta.

ZOTE.

25 Czerwony zoty (A. P. = Antoni Partenstein)

26. Czerwony zloty pótoraczny

27. Czerwony zoty potrójny

28. Czerwony zoty kurlandzki

Wewn. dzieje Polski - T Korzona.
Do str. 199. t II-go.

Drak. Artyst. S Sikorskiego







Monety wybite mu mennicach
za Stanisawa Augusta.

MIEDZIANE.

1. Szelg (G. = Gartenberg).

2. Pógroszak (li. B.=E(raim
Brenn)

3. Pógroszak (E. B.=Elraim
Brenn)

A Grosz V. G. = von Gartenberg)

Wewn dzieje Polski T. Korzona
Do sti. 199 t. n-go.

Druk Artyst S Sikorskiego



Monety wybite w rn.eiinica.oli

za Stanisawa Augusta.

MIEDZIANE.

5. Grosz E. 13. = Efraim Brenn)

0. Trojak (Cl. = Gartenberg)

7. Trojak (E. B. = Efraim Brenn)

Wi!WQ. dzieje Polski T. Korzona
Do str 199 t. II-go.

Druk. Artyst S Sikorskiego







Monety wyt>ite w metmicaol]
za Stanisawa Augusta.

SREBRNE.

11. Szostak (F. 8. == Fryderyk Sylm)

15. Tynt (F. S = Fryderjk Sylm)

13. Szostak bilonowy (Mennica warszawska)m
320

MARCA
PURftCCl

8. Grosz srebrny F. S. == Fryderyk Sjlm)

14. DziesiJogroszówka (E. B. = Efraim Bienu)

Wewn. dzieie Polski T. Korzona
L>o str. 190 t. II-go.

Druk. Arty9t. S. Sikorskiego.



Monety wybite w m.er|qioacl|

za Stanisawa Augusta.

S T< E B I£ N E.

P-S.

9. Pózotek (F. SL = Fryderyk Syisti

15. Zotówka (F. S. = Fryderyk Sylin)

17. Zotówka (E. B. = Efraim Brenn)

18. Zotówka (&. V. —
Mouetaria Varsovieusis)

19. Zotówka (M. V. a
Monetaria Varsoviensj

Wewn. dzieje Polski T. Korzona,
Do str. 199 t. Ligo.

Druk. Artyst. S. Sikorskiego
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czon bya caa masa pasywów i spoeczestwo utracio od-

razu sto kilkadziesit milionów zp. na upadoci banków *).

Po dugich latach oczekiwania wierzyciele odzyskali podobno

nie wicej nad dwudziest cz kapitau, a niektórzy, miano-

wicie Prota Potockiego, po latach 60-ciu nie mogli si jeszcze

doczeka rezultatu likwidacyi **). Gdy za doliczymy dugi

Stanisawa Augusta, to si utworzy taka masa, e musiaa

pochon wszelkie biece zyski handlu zagranicznego. Wic
powstanie Kociuszkowskie mogo czerpa zasoby pienine

chyba z dawnych oszczdnoci.

4«J. Przed zamkniciem niniejszego rozdziau moemy
jeszcze spyta: ile i jakiej monety kryo w Polsce? Pytanie

W ksigach rzeczonej Komisyi Wspólnej Trzech Dworów do

upadych banków znajdujemy ostateczn dystrybucy mas w nastpnych bi-

lansach:

dukatów zip. gr.

Tepperowska (1802) bya winna 3,288.310 12 13

miaa fundusze. . . . 1,406.435 14 10'/a

zostaje duna .... 2,250.281 1 10

ma na to 1,204.087 10 10

Grafa Prota Potockiego (1803) pozostaje winna . . 1,311.348 8 16

ma 854.527 13 2

Pierwotnie za (1793) bya winna 69,507.330 zip.

Cabrita winna 1,170.115 10 19

miaa funduszu. . . . 1,030.801 1 27

lecz przez róne kombi-

nacye z mas ogóln

upadoci zostaje du-

n 512.178

ma na to 720.829

Szulca duna 284.520

ma na to 300.168 13 3

Uwaga: czerwone zote rachowano tu podug stopy 19 zip. na 1 du

kat. Podane przez Kraszewskiego w Polsce w trzech rozbiorach dwo-

jakie liczby (III, 317 i 393) nie s dokadne.

**) Dembowski Leon: Pamitniki w Ateneum 1882 roku, maj

str. 299.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. II. 13
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takie ma tern wiksze znaczenie, i kredyt owoczesny ogra-

nicza si wycznie prawie do weksli, i papiery publiczne

nie istniay prawie, jak to wykaemy niej, a zatem spoe-

czestwo posugiwa si musiao tylko gotowizn.

Po pracowitych badaniach Czackiego, który jako

czonek Komisyi Skarbu Koronnego rozrzdza dokumentami

urzdowymi, oraz po jasnej, treciwej i ze wszech miar zna-

komitej rozprawie Lelewela, przedrukowanej w tomie V
edycyi upaskiego, nie widzimy potrzeby traktowa tu kwe-

sty! o monecie polskiej ze stanowiska numizmatycznego, te-

chnicznego i historycznego. Szukalimy tylko wskazówek,

o ile stan monetarny zadawalmal potrzeby gospodarstwa spo-

ecznego Polski w badanej epoce.

Historya powszechna wiadczy, i wszystkie gatunki

monet z biegiem czasu zmniejszay si w swojej wartoci

skutkiem faszowania, dokonywanego w mennicach gwoli po-

wikszenia dochodów bez nakadania nowego podatku. W Pol-

sce denar, niegdy za Piastów gówna jednostka monetarna,

potomek rzymskiego denara, zawierajcy w sobie srebra na

jakich 18 groszy, zmala w wieku XVIII do l

/is grosza i sta

si maluczk monet zdawkow, miedziakiem; utrzymywa

si jednak, dziki szczególnemu konserwatyzmowi Polaków,

jeli nie w obrotach kupieckich to w rachunkach skarbowych.

W naszych obliczeniach ju nie ma znaczenia i bdziemy go

pomijali. Grosz, odbity pierwotnie w Pradze Czeskiej w r.

1300 i wprowadzony do Polski przez króla Wacawa, wart

by przeszo 40 groszy z epoki Stanisawa Augusta, bo sta-

nowi '

60 cz grzywny koloskiej srebra. W epoce, któr

si zajmujemy, jest on miedziakiem wartoci '

, zotego; kur-

suj wszake grosze srebrne czyli szóstaki, wartoci 7 !

/ia Sv -

miedzianych. Z o t y. ukazujcy si w rachunkach skarbowych

na pocztku wieku XVI, by zrazu monet zot w rzecz\--

wistoci i odpowiada mniej wicej dukatowi (florenckiemu,

zto nazwa florenu), przeistoczy si rycho, bo ju w poo-

wie XYiI wieku na monet srebrn wartoci 30 groszy, ale

otrzyma nazw tynfa od nazwiska An. Tiimpe, myncarza
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z czasów Jana Kazimierza. Ale tynfy nabyy sobie rycho

zej sawy, bo od razu byy faszowane, nawet za wiedz
sejmu, który wród spustosze wojennych uwaa taki dochód

menniczny za dobre ródo do zasilenia wycieczonego skar-

bu. Szkodliwe skutki nieuczciwych tych operacyj day si
z czasem uczu bolenie i sejm z roku 1717 zabra si do

reformy: oznaczy warto tynfa na groszy 38 i utworzy

30-groszowy zoty z oznaczeniem stosunku do czerwonego

zotego, czyli dukata jak 1 : 18.

Zdaje si, e ów zoty nie by monet realn, e men-

nica wybijaa zawsze tynfy i szóstaki, e go uywano tylko

w rachubie *).

Byy te wybijane talary i orty srebrne.

Przeniesienie mennicy do Drezna przez Augusta II Sasa

nie poprawio sprawy: wybito blizko 100 mil. podug stopy

Jana Kazimierza i Jana III; nie bya to dobra moneta; ale

najfatalniejsz epok stay si czasy wojny siedmioletniej, gdy
Fryderyk II, opanowawszy Saksoni i znalazszy tam men-
nic polsk, osadzi zaraz yda berliskiego Efraima i kaza
mu bi faszyw monet, gorsz jeszcze od poprzedniej z po-

piersiem Agusta III, dla uytku Polski; potem zaoy drug
podobn fabryk we Wrocawiu. Wprowadzono wic do

Polski w latach 1757— 1763 mnóstwo lichych augustodorów,

szóstaków, groszy i tynfów zwanych „bkami". Ilo tej

*) Gania t reform, Borch, wojewoda inflancki a zarazem komi-

sarz menniczny, mówi na sejmie dnia 8/11 1766 rokn: „Gdyby konstytu-

cya z r. 1707... zostawia bya tynfowi imi zotego, jakie tynf do czasu

tej konstytucyi nosi, czego jest dowodem napis XXX grossorum na tra-

fach Kazimierzowskich... tern samem caa prawie w tej monecie extingue-

retur idealitas, bo w 18-tu tynfach byby walor dwóch talarów... Lecz

gdy ta konstytucya, uformowawszy zoty idealny, jakiego do owego czasu

Polska nie miaa, tynfowi 8 groszy przydaa, zostawia tym sposobem 18

zotym blisko 4 tynfów waloru idealnego (38X18—684 groszom, to jest

o 144 grosze wicej nad 18 zotych) przeciw szacunkowi wewntrznemu,
czerwonego zotego. „Ideam pro realitate bra bylimy obligowani" (Dya-

ryusz 1766, karta b).
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faszywej monety obliczano póniej na 85,000.000, na

200,000.000, a kto nawet w samych tynfach na 400,000.000

z. *). Z historyi handlu powszechnego wiadomo, e ta ope-

racya Fryderyka II, która zreszt rozcigaa si i na monet
wasn prusk, oraz na monety innych krajów niemieckich,

sprowadzia cikie przesilenie finansowe Hamburskie z roku

1763 **). Niemniej musiaa cierpie i Polska, jak wida z uni-

wersau Teodora Wessla, podskarbiego w. k., z dnia 12 sier-

pnia r. 1761***). Dygnitarz ten, supremus rei monetariae

praefectus, zaznacza podroenie nieznone wszystkich rzeczy,

kótnie po miastach, targach i gocicach, zaboje, a ztd nie-

skoczone procesy; dla zaradzenia temu oznacza kurs dla

rozmaitych monet. Spis jest tak dugi, cech)-' wymienione tak

liczne, e chyba numizmatyk uczony, albo biegy w swym
fachu kupiec potrafi si uchroni pomyki: 3 kategorye tyn-

fów miay by rachowane po 35 groszy, jedna po 33, jedna

po 30, „wicej ni kilkanacie gatunków imitowanych saskich

tynfów" po gr. 15 etc. Czerwony zloty, podug konstytucyi

r. 1717, przywrócony do waloru 18 z.

Jedn z pierwszych czynnoci Stanisawa Augusta, po

wstpieniu na tron, byo otrzymanie napowrót od sejmu pra-

wa (jus cudendae mon eta e), ustpionego niegdy Rze-

czypospolitej od Zygmunta III, i urzdzenie mennicy. „Nie li-

towalimy zatem dalszej pracy i znacznych nakadów dla spro-

wadzenia z cudzjrch krajów ludzi umiejtnych i wszelkiego

gatunku rzemielników, owszem, cum s a c r i fi c i o nalecych

•) Pam. Hist. Pol. 1784, str. 190 i 150; Stanisaw August, po-

dajc ilo monety, puszczonej przez Fryderyka II, na 200 milionów, wy-

jania zarazem atwo rozpowszechnienia si w Polsce tern, e na mocy

traktatu Welawskiego elektorowie brandeburscy mieli prawo i bili rzeczy-

wicie tynfy i szóstaki z napisami polskiemi (Pamitniki tótn. Bronis.

Zaleskiego 1870, wyd. Kraszewski II, 244).

"'i Wirth: „Geschichte der Handelskrisen, 1874, str. 70, 74.

***) Druk, znajdujcy si w Bibl. Uniwersyt. Warsz. Publicz. Inne

wylicza Czacki O. P. i L. P. I, 171.
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nam ex jur monetandi p o y t ków postaralimy si

zafundowa porzdn do prdkiego opatrzenia kraju nowemi

pienidzmi zdatn i w niczem najlepszym w Europie nie ust-

pujc mennic". Pochwalajc to urzdzenie, sejm z r. 1766

oznaczy zarazem stop menniczn: po zip. 80 z jednej grzyw-

ny koloskiej feinu srebra (okoo V2 funta) czyli po 16 3

4 zip.

na 1 czerwony zoty próby i wagi holenderskiej; talarów za
10 kazano bi z tej samej grzywny, a wic 1 talar mia za-

wiera 8 zp. Zoty dzieli si na 4 grosze srebrne i na 30

groszy miedzianych, których 120 miao si wybija z funta

miedzi *). Kanclerz Zamoyski, wyjaniajc, e stopa ta jest

zgodna ze stop Cesarstwa niemieckiego (ad ligam Imperii),

wynurza najlepsze co do przyszoci nadzieje. „Proporcya

midzy zlotem a srebrem jest zachowana tak dalece, e ku-

pcom bdzie za jedno, czyli zotem, czyli srebrem za nasze

paci towary, a tak na obydwóch metalach nam zbywa nie

moe **)". Wszystkie tynfy i bki byy odtd wycofane

z obiegu i przetapiane w mennicy na now monet.

Nie ziciy si jednak wietne nadzieje. Komisye Skar-

bowa i Menniczn natrafiaj wci na nowe trudnoci i ko-

poty, o czem wiadczy mnóstwo wydawanych uniwersaów;

utrzymuje si w uyciu dawna rachuba (po 18 zp. na 1 czer.

z); skarb nawet w swoich ksigach kasowych prowadzi

dwoist rachub—dawn i now podug redukcyi; nowa mo-

neta srebrna okazaa si nie tylko dobr, ale zbyt dobr, bo

znikaa szybko i wychodzia za granic. Podskarbi w. k.

(Adam Poniskf) w uniwersale swoim z d. 15 marca 1787 r.

*) Vol. Leg. VII, fol. 451, str. 199.

**) Dyaryusz 1766, sesya XXVII z dnia S 11 karta b. Wszake
autorem stopy 1 : 80 by nie Zamoyski, lecz Borch, wojewoda inflancki,

póniejszy kanclerz, wbrew zdaniu Augusta Moszyskiego, Unruha i Gar-

tenberga, którzy proponowali 1 : 84, 'Czacki: O Litewsk. i P. Prawach I,

przypis 7 |.
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wyznaje, e w cigu 20-u lat wyszo z kraju 40 milionów

zip.

Nie byo bodaj sejmu, na którymby ta sprawa mone-

tarna nie wchodzia na stó, ale nie umiano zaradzi zemu.

Dopiero w 1786 r. uchwalono zmniejszenie stopy do 83 i pól

zip. z grzywny koloskiej feinu, a tym sposobem przywrócono

dawniej ustanowiony i uporczywie w powszechnem uyciu

utrzymujcy si stosunek 18 zip. na 1 czerwony zloty. Po-

dobnie warto talara zniono do 7 zip. gr. 25

V

4 (16 7
,,,

z grzywny kol.).

W kocu Rada Najwysza Narodowa z woli Kociuszki,

owiadczonej w obozie pod Winiarami d. 3 maja 1794, zmniej-

szya jeszcze bardziej warto zotego, kazaa bowiem wybija

84 i pó zip. z grzywny koloskiej **).

Naturalnie, e Mennica, skupujc monet star lub fa-

szyw, pacia taniej, eby moga pokry koszta przebijania.

Dziaalno jej a do czerwca r. 1794 (kiedy stopa zostaa

zmniejszon do 84 i pól zp. na grzywn kolosk), okazuje si

w nastpnych cyfrach, uoonych przez Czackiego na

podstawie raportów urzdowych i powtórzonych przez Lele-

wela ***).

Tab. 122.

Wybito

:

Dukatów zotych talarów pótalarów zp. w groszach srebr.

1766 do 1786 109.155 2,939.360 43,798.830

1786 do 1 794 99.076 2,366.834 30,566.548

Razem: 205.231 5,306.194 74,365.378

*) Uniwersa ten jest przedrukowany w Dz. Handl. 1787, str. 154.

**) Uniwersa z dnia 13 6 1794, w Gaz. Woln. Warszaw. Nr. 17.

***) Lelewel: O monecie polskiej w Polsce: Dzieje i Rzeczy jej V,

285. Czacki: O Polskich i Lit. Pr. I, 173, 176, 185, cyfra wybitej mie-

dzi na str. 156, przypisek 3; cyfra dukatów poprawiona podug edycyi

pierwszej z roku 1800.
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Co do miedzi za, znajdujemy tylko cyfr ogóln z lat

1766 — 1795, mianowicie 11,878.592 zip. 8 l

/2 gr. Men-

nica kupowaa mied wgiersk po cenie 17
'/4 dukatów za

centnar a 160 ft., w latach 1785— 1786 miaa zakontrakto-

wanych po teje cenie 200 cetnarów miedzi krajowej z Mie-

dzianej Góry pod Kielcami; potem sprowadzaa krki czyste

bez rauterowania i wyciskania stempli z Falunu od szwedz-

kiej Kompanii Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags, która

w r. 1791 dostarczya 11.642 sztuk a 11,7 gram wagi na

trojaki i 34.926 a 3.6 gram. wagi na groszaki *).

Sprowadzajc wszystkie pozycye podug podanych powy-

ej dwóch gatunków stopy, otrzymamy na pierwszy 20 le-

tni okres warto wybitej monety polskiej, zotej i srebrnej,

69,091.806 zp. a doliczajc 2
/3 z caej masy miedzi wybitej

w cigu lat 30-tu mianowicie 7,919.062 zip., utworzymy su-

m ogóln 77,010.868 zp., na drugi za okres w zocie

i w srebrze 50,809.857 zp., a w miedzi proporcy Sdetni

3,167.625 zp. razem 53,977.482 zip., ogóem za w obu

okresach wj^bito wszelkiej monety prawie 130,988.350 zp.

dwoistej stopy.

Po d. 13 czerwca 1794 podug nowej zmniejszonej sto-

py, zapewne do dnia upadku Warszawy, wybia mennica:

Tab. 123.

czerwonemi zlotemi trzech gatunków na . . 603.432 zp.

zotówkami 7,123.356 „

talarami 1,086.432 „

Razem .... 8.813220 „

*) O miedzi polskiej Protokul Miedziane}' Góry, MS bibl.

Uniw. Warsz. Nr. 734, o szwedzkiej za poinformowa mi uprzejmie an-

tykwaryusz Henryk Bukowski w licie z dnia 29/12 1896 wedle ksig

wymienionej Kompanii. Ogólna waga krków wikszych wynosia 1 skep-

pund=20 lispundów=400 skolpundów i tyle waga ogólna mniejszych.
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Przypominam}' nasamprzód, e wedug wspomnie W a-

leryana Strój no wskiego (§. 37) na jarmarku Lwow-
skim w roku 1768 byo zebranych pienidzy na 100 mi-

lionów zip.

W r. 1776 Jabonowski, wojewoda poznaski, mówi! na

sejmie, e z wybitych do owego czasu 44,865.174 zip.

trzecia cz wykupiona, wiele pozostao w zabranych kra-

jach, „e ledwo szósta cz kursujca w kraju okazuje si".

Podug tego rachunku ilo gotowizny w Pdsce wyniosaby

4,447.000 zip.

Ale na tyme sejmie Maachowski, pisarz w. k.. pose

poznaski, powiada: „Jestto wyrachowano, e dzi (w r. 1776)

kursujcych w Polsce pienidzy nie masz nad 15 milionów;

okoo 7-miu za sól wychodzi, zostaje tylko 8 cyrkulujcych,

które gdy importat raty której pórocznej do skarbu wpyn,
nic prawie nie zostanie w kraju do cyrkulowania. Nie przy-

chodzi do kraju z Gdaska i innych importat jak blizko 4

miliony, a e wicej za sam sól wychodzi, przeto wniosek

nieochybny, e co rok mniej pienidzy bdzie w Polsce".

Uprasza nawet, aby trzecia cz podatku na wojsko bya
brana w ziarnie i innych produktach.

W dalszym toku rozpraw król Stanisaw August wszy-

stkie te obrachowania i „racyonacye" nazwa „szczer sup-

pozycy" i odmówi im wszelkiej wiary" *). Jako dowia-

*) „Czcz ja osoby, których zdania wyraay suppozycy majtku

narodowego, ale mogy si one omyli czyli w masie ogólnej, czyli w licz-

bie kursujcych pienidzy. W innych krajach, .udzie jest wicej sposobno-

ci do gruntownego w takich materyach egzaminu, fnonaby dokadniej po-

wiedzie, e jest tyle i tyle pienidzy. U nas to jest szczer suppozycy,

na którby miao i przeciwne formowa mona. Gdybym chcia argumen-

towa z menniczych rachunków, wikszaby si daleko od lotu milionów

okazaa suma, ale jako i to nie byoby dowodn demonstracy, tak zdaje

si, e i tamte racyonacye nie s na swojem miejscu" (Dyaryusz 1776,

sesya 27 z dnia 7/10 str. 267; gosy poprzednie tame na sesyi 17, z dni;.

19/9. Notaty generaa brygady Wielkopol. w Bibliot. Pamit. i Podróy

Kraszewskiego IV, 118).
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dujemy si skdind, e na jarmarku w Poznaniu 1778 r.

znajdowao si do wypoyczenia 160.000 dukat.=2,880.000 zip.

Niepodpisany autor artykuu z Pamitnika Hist. Polit.,

p. t. „Niedostatek pienidzy w Polsce", pisanego w r. 1784,

a wic przed reform stopy monetarnej, mówic o wychodze-

niu dobrej monety srebrnej, wnioskuje: ,,teraz jest chyba

4,000 000 z.", a wniosek swój popiera on dowodem nastpu-

jcym: „kiedy na rat marcow, albo septembrow, zbior

i oddadz do skarbu podymne (2 i pó mil. pórocznie), to za-

wsze dobra moneta srebrna tak zniknie, i w wielu miejscach

nie wida, jak tylko sam mied i zoto cyrkulujce". Dalej,

w Wielkopolsce pac podatki wytart polsk monet z Wro-

cawia, nadpacaj po 2 grosze na jednym zotym, bo s
tylko ze pruskie pienidze, których skarb koronny nie prz} rj-

muje. Klsk t przypisuje autor prawu mennicznemu z r.

1766. poniewa z 10-ciu dobrych talarów bito 9, a nie z 9 u

dziesi, jak w Austryi *). Xa ten artyku bya odpowied

równie bezimienna, w której tómaczono trudnoci w wybo-

rze pomidzy stopami (Graumana i ad ligam Imperii), oraz

konieczno przyjmowania pruskich pienidzy, z powodu zo-

bowiza traktatu WT

elawskiego, ale faktowi nie przeczono **).

Do jednakowych prawie wniosków przychodzi, albo

wnioski poprzednie podziela (jeli mu byy znane) Sandomie-

rzanin w r. 1786. W swoim projekcie o sposobach zbogace-

nia Polski powiada on: za Augusta III wykupiono dobr mo-

net, a podl za to dano okoo 85 mil. zp. i to takiej, e na

tynfie byo szkody podug redukcyi po groszy 23. Za te-

raniejszego panowania wybito srebrnej dobrej monety 43 i pó
mil. zotych, na których jeszcze wiksz Polska ponosi szkod,

bo po wykupieniu onej towarami i suffrynami (souverain'y)»

ju si ani czstka srebrnej monety nie wrócia do Polski i na

suffrynach traci kraj musia. Ledwo 4 miliony teraz zostao

*) Para. H. P. 1784, str. 191, 295—6.

**) Pam. H. P. 1784, str. 498—505.
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srebrnej monety polskiej, miedzianej ledwo 5 milionów jest

w caej Polszcz. Podatku pórocznego okoo 8-miu milionów

zoy potrzeba, i to zot i srebrn monet. Ludzi ma
Polska okoo 10 milionów. Kady z nich ma nieuchronne

potrzeby i wydatki. Gdyby nie handel zboowy wspomaga
nas pienidzmi, jubymy dawno pakali na dobro srebrnej

naszej monety... Naleaoby zrówna one z naj podlejsz

prusk... Zota moneta ma walor zniony do 163
/4 zip., a za

granic idzie po 18 zip., wic ucieka z kraju" *). W rok pó-

niej, tene Sandomierzanin powiksza troch te cyfry, ale

wnioski swoje utrzymuje i nawet zaostrza je: „od 1 stycznia

r. 1766 wybito srebrnej monety zip. 45,474.402 i pól. Z wia-

domoci, które ma, wnosi ta mennica, i 1) przez zabór

kraju i z nich pienidzy, 2) przez przewag zagranicznego

handlu od tylu lat, przez podstpy ydowskie i inne utracia

Polska srebrnej monety :
'

8 wybitej, przeto dzi ledwie jej si

znajduje w kraju zip. 5,047.44l):,

/4 . Nie mamy podobnego do-

niesienia o miedzianej monecie, przeto obrachunek musimy

czyni polityczny taki... wypada: 5,132.395 zp.; razem

przeto 10,179.866. Choby skarb na podatki samo odbiera

zoto, tedy ludno Polski, wynoszca 12 milionów, ca t
mas nie moe sprawi cyrkulacyi przyzwoitej... Có dopiero

mówi, gdy podatek krajowy, do 20 mil. wynoszcy na rok,

rozeszle do Kamieca Podolskiego na wojsko i wyda temu
w Warszawie; ni si rozejd od nich te podatki, wprzód

trzeba skada na drugie pórocze. Wszystko to dowodzi, e
szczupa liczba polskich pienidzy jest przyczyn niema, i
na aukcy wojska pozwoli nie chc, gdy i ta garstka wojska

kosztuje zp. 5,977.161" **).

Podobnie biada Chelmianin w r. 1789: „Przyznajemy

si do tego, lubo z naszym wstydem i szkod, e ogól bo-

gactwa krajowego nie przechodzi 40 milionów". Poniewa

f

) Dz. H and 1. 1786, str. 500—502.

'*) Dz. Handl. 1787, str. 237—9.
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ludnoci rachuje si 9 mil., jedna rata podatków wynosi 20 mil.,

chocia wic jest 5 mil. ludnoci nie majcej pienidzy, wszake
zanim podatki wróc od wojska, pozostaje tylko po 4 zp. na

miesic na osob *).

Nareszcie sam Switkowski (zapewne) w „Wystawieniu

politycznem Polski" w r. 1783 powiada: „Te przyczyny,

z których biegli w rachunkach politycznych ministrowie wnie-

li i doszli, e w Anglii r. 1775 znajdowao si pienidzy w zo-

cie i srebrze 22 mil. funtów sterlingów, czyli 880,000.000 zp.;

a we Francyi jeszcze 1720. kiedy handel z koloniami nie

wzbi si tak wysoko, jak teraz, byo ju cyrkulujcych pie-

nidzy na 2,000.000 000 liwrów (co zawiele, chyba razem

z papierami Law'a) s nam mocnym powodem do tego zda-

nia, e w Polszcz nie moe by wicej w zocie i srebrze pie-

nidzy jak 80,000.000 zp. **).

Pose austryacki de Cache gania w depeszy do rzdu

swojego z d. 22 padziernika 1788 r. uchwa sejmu czterolet-

niego o armii stotysicznej, twierdzi, e „ilo monety bdcej
w Polsce nie przewysza 100 milionów (inni j podaj na

120). nie ma wic adnego stosunku midzy majtkiem kraju,

a wydatkiem na sam armi ***).

W kocu, marszaek sejmu czteroletniego Stanisaw Ma-

achowski owiadczy d. 20 padziernika 1789, e lubo „ogó

dochodu skarbowego nie jest jeszcze dokadnie wiadomym,

lecz wnosi mona, e pit cz cyrkulujcych pienidzy

zajmowa bdzie****). Nie wiem}', ile wówczas liczono dochodu

skarbowego, nie moemy przeto wiedzie z pewnoci, jak

wielk bya owa cz pita? Na par dni przedtem Strój-

n o w s k i liczy nowouchwalonych podatków 10, a dawnych

w Koronie i Litwie 16, czyli razem 26 milionów *****), jeli Ma-

*) Dz. Handl. 1789, str. 466, przypisek (e).

**) Pam. Hist. Polit. 1783, str. 486.

***) Kalinka: Sejm Czteroletni (1880) I, 158.

****) Dz. Cz. S. G. W. sesya 176, dnia 20,10 1789.

*****) Dz. Cz. S. G. W. sesya 174 z dnia 16/10.



204

lachowski t sum mia na myli, w takim razie liczy on

„cyrkulujcych w l\>lsce pienidzy" okoo 130 milionów.

A my có powiemy? Zajrzawszy do tablicy 122, zau-

waymy nasamprzód, e owe najnisze obrachowania wycho-

dz z mylnej informacyi co do iloci wybitej monety. Do r.

1783 mennica wypucia w istocie 43'
2 mil., ale tylko w zo-

tówkach i w mniejszych monetach; oprócz tej cyfry atoli

wan pozycy stanowi talary i póltalary, e nie wspomni-

my o dukatach; chociaby wic wymienione urzdownie przez

podskarbiego 40 mil. miay wyj z kraju bez adnej kom-

pensaty kruszcowej na same tylko zagraniczne towary (czego

nawet Sandomierzanin nie twierdzi), to i tak jeszcze pozo-

stawaoby nie 4, ale przeszo 6 mil. srebrnej monet}' polskiej

na r. 1786. a nastpnie z kadym rokiem stosunek ten mu-

siaby si poprawia skutkiem nieustannego dziaania mennicy

i zredukowania stopy.

Powtóre, nie powinnimy spuszcza z uwagi faktu, e
moneta srebrna polska nie bya jedynym znakiem wymiany,

kryo bowiem w Polsce mnóstwo monet zagranicznych. Nie

wchodzimy w roztrzsanie kwestyi: czy nie ponosi naród.

a szczególnie klasy nieowiecone strat, przyjmujc rónorodne

pienidze, których wartoci dokadnie zna byo niepodobna,

oraz czy moga Komisya Menniczna zaspokoi potrzeby han-

dlu wewntrznego monet krajow, nie majc kopalni srebra

ani zota i zakupujc te kruszce a nawet mied za granic

jako towar? Poprzestajemy na zaznaczeniu samego faktu, e
obcej moneUr kryo duo.

Czerwony zoty czyli dukat, szczególnie holenderski, sta

si niemal „monet krajow, gdy nim si handel prowadzi,

dobra i arendy pac, kapita}' zbieraj". Od czasów Augusta

III-go we wszelkich transakcyach wieczystych uywaj si

wycznie czer. zote holenderskie jako moneta niezmienna,

gdy inne, a szczególnie srebrne stay si niepewnemi co do

swej wewntrznej wartoci. Kasy bankierów wanie nape-
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nione byy woreczkami po 500 dukatów *). Z uniwersau Ko-

misyi Skarbowej Kor. z d. 29 kwietnia 1787 r., przekony-

wamy si, e w obiegu znajdowao si monet zagranicznych

30 gatunków srebrnych i 24 zotych, niektóre a z XVII

wieku. Znajdujemy tu i holenderskie Abert-talery od r. 1726

(po zp. 8 gr. 10) i hiszpaskie talery od r. 1619 (po zp.

7 gr. 24) i nowe hiszpaskie, oraz amerykaskie talery (po

z. 8 gr. 16) i stare (od r. 1644). oraz nowsze francuskie ta-

lery (po z. 8 gr. 12 albo po zp. 9 gr. 6) i duskie, szwedzkie

i nowe tureckie Izelato, i raguzaskie, i ruble w piciu ga-

tunkach (wartoci stosownie do roku od zip. 7 gr. 6 do zp.

6 gr. 5), nareszcie dawne polskie talery od r. 1620 i nawe-

tynfy, zredukowane do jednakowej wartoci (zp. 1 gr. 3) **).

Województwo Bracawskie w r. 1790 byo napenione monet

rosyjsk, tak, e za dukata w zlocie dawano po 25 zp. mie-

dzi. Na Rusi i Ukrainie wchodzia ju w zwyczaj rachuba

na ruble. Wyjechawszy kilka mil za Warszaw, ju si

polskiej monety nie zobaczy, tylko prusk, jak powiada wo-

jewoda mazowiecki, Maachowski ***). Sandomierzanin wyznaje,

e zamiast wykupywanej polskiej monety wchodziy „suftry-

ny" czyli suweryny. W istocie w spisie zotej monety znaj-

dujemy owe suffryny (souverains d'or) w dwóch gatun-

kach: hiszpaskie z r. 1664 po 50 zp. i austryackie z r. 1779

po zp. 51 gr. 12, a nadto czerwone zote szwedzkie, rzymskie,

*) Pam. Hist. Polit. 1797, 14S. Magier: Estetyka m. Warsza-

wy str. 33. Czacki o Litewskich i Polskich Prawach I, 178.

**) Uniwersa ten znajduje si nietylko w Prot. Ek. ale i w Dz.

Handl. 1787, str. 617; podajemy z niego tablice ze sztychowanymi sta-

rannie wizerunkami wszystkich wymienionych monet; dalszy cig tablic

z dwóch pierwszych zeszytów z roku 1789.

***) Rotmistrz Buczacki z pod Pawooczy biada, e za krow trzeba

paci po 9 i 10 rubli, kto ogasza, e chce kupi dobra za 100.000 rub.

Dz. Handl. 1790, str. 93. Dz. Czyn. S. G. W. sesya .'28 z dnia 1 13

17 '

), gos Grocholskiego. Gaz. Nar. y O. sesya 456 z dnia 199 1791,

str. 304.
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moskiewskie, (po zip. 16 gr. 8) duskie, francuskie, pistole

hiszpaskie, frydrychsdory pruskie, nareszcie imperyaly mo-

skiewskie (po 10 rubli=zlp. 59 gr. 6).

Czemeby zreszt zapaci np. Ogiski, miecznik litew-

ski, Radziwiowi sum 3,500.000 zp. za ekonomi Wilesk
od niego nabyt? Jakimi pienidzmi wypaca Butrymowicz

hetmanowi Ogiskiemu itrat z dóbr Piskich, podniesion

do 300.000 zp. rocznie? *).

Ile mianowicie kryo kadego z owych 54 gatunków

monet zagranicznych? W r. 1791 Moszyski, znany staty-

styk, mówi, e ówczesna wojna turecka wprowadzia „wi-

cej jak 20 milionów dobrych cesarskich pienidzy" **). Ale

to jest jedyna wskazówka, jak napotkalimy w materyalach

naszych. Wystarcza ona tylko do utworzenia domysu, e
ilo i warto wszystkich pienidzy zagranicznych musiaa

by wiksz od caej masy pienidzy krajowych.

Dokadne obliczenie iloci monety, krcej w jakiem-

kolwiek pastwie, dzi jeszcze jest rzecz niemoliw, jak

wyznaje Chevalier, powany specyalista, który si sprawami

monetarnemi zajmowa ***); o ile trudniejszem staje si za-

danie takie w XVIII wieku! Poniewa jednak lepsze s kom-

binacye h3Tpotetyczne i pojcia prawdopodobne, ni adne, od-

waymy si przeto nakreli zaiys nastpujcy:

Ilo i warto monety w Polsce nie moga by stal

i niezawodnie podlegaa silnemu falowaniu na przestrzeni ba-

*) Dz. Handl. 1790, str. 97 i 178)6, str. 393.

**) Gaz. Nar. y Obca, sesya 456 z dnia 26/9 1791, str. 312.

***) On ne sait pas exactement, quelle est la uantite de monnaie

qui existe chez chaue peuple: on connait tres bien la uantite de chaue

;e de pieces ui sort de la presse monetaire, mais la proportion de

monnaie qui reste en chaue pays est bien au dessous. Une poftion de

monnayage est exportee comme lingots et va dans d'autres etats recevoir

soit une nouvelle form monetaire, soit une autre destination. (Dictionnaire

de l'Economie Politiue. Couelin et Guillaumin Bruxelles 1854, .Mon-

naie II p. 2
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danego trzydziestolecia. Za Sasów nie móg by silnym przy-

pyw pienidzy zagranicznych z powodu maego wywozu

zbó i martwoty, w jakiej pogrone byy wszystkie gazie

pracy wytwórczej narodu. Wtedy glównem narzdziem wy-

miany b}1a zapewne moneta krajowa, czyli raczej polska,,

nadsyana z Drezna i Lipska. Wiemy, e w cigu lat czte-

rech (1752— 1756'* wyszo z mennic Augusta III talarów, tyn-

fów, szóstaków i pótoraków na sum 5.483.574 talarów.

czyli okoo 33 milion, zp. *). Potem pyny faszywe tynfy

Fryderyka II, których liczba cile zapewne nie moga by
okrelon, lecz najprawdopodobniejsz wydaje si nam 200

mil., poniewa pochodzi od Stanisawa Augusta, który na

stanowisku swojem najlepsze móg posiada informacye.

a przytem starannie zajmowa si mennic swoj. Te wszyst-

kie pienidze, jako liche, nie nciy zapewne spekulantów,

a wic i nie wychodziy z kraju. Wiemy nadto, e si utrzy-

myway w obiegu monety dawne z XVII wieku, e kryo
zoto wgierskie i holenderskie, i to wanie do pokrywania

wypat najwikszych, do napeniania szkatu magnackich. S-
dzimy przeto, e na ogól wszelkiej monet}' na poczku pano-

wania Stanisawa Augusta w Polsce przedrozbiorowej musiao

kry przynajmniej ze 300 milionów zip.

W pierwszym okresie epoki Stanisawowskiej, jak wie-

my z § 38, ilo wywozu zagranicznego wzrastaa i ceny

trzymay si na stopie wysokiej, a wojna rosyjsko-turecka za-

silaa pienidzmi województwa ruskie. Zasoby kruszcowe mu-

siay wtedy zwikszy si, a jeli na jarmarku lwowskim mo-

go si zebra 100 milionów zp., to niepodobna, eby w ca-

ym kraju nie byo przynajmniej trzykro liczniejszej sumy.

Pierwszy rozbiór i nieszczsne dziesiciolecie porozbioro-

we sprowadzio ndz okropn. Przynajmniej trzecia cz
zasobu pieninego pozostaa w prowincyach zabranych, na

*) Czacki: O Litewskich i Polskich Prawach wyd. Turowskiego l„

156, przyp. 1).



uszczuplon tedy Polsk przypadao ze 200 mil.; utrzymywa-

nie wojsk cudzoziemskich, zmniejszony wywóz, ruskie ceny

zagraniczne i polityka Fryderyka 11 - wszystko to wprowa-

dzao deficyt do bilansu handlowego Polski, który w cigu

dwóch tylko lat 1776 i 1777 byl obliczony w samej Koronie

na 44 mil. zip. i musia by pokrywany nawet moneta kra-

jow, wybijan podug stopy niewaciwej, bo zbyt dla spe-

kulantów zagranicznych pontnej. Nie dziw tedy, e jeszcze

w latach 1 7.S4 i L786 mogli korespondenci Pamitnika Histo-

rycznego i Dziennika Handlowego skary si na brak monety

obiegowej, lubo nie wierzymy, aby cay zasób srebra zmniej-

szy si do 6, czy do 4-ch milionów, albo te „ogó bogac-

twa krajowego" do 40 milionów. I toby ju byo rzecz

straszn, gdyby ogó monety z 200 milion, zszed na jakich

80 lub 70 skutkiem dopat za towary zagraniczne. Nie za-

wsze przecie dopacano po 22 m. jak w roku 1776.

\Y okresie sejmu czteroletniego stan monetarny popra-

wi si znakomicie. Nasamprzód co do monety krajowej, na-

gromadzio si jej sporo skutkiem nieustannego dziaania men-

nicy i poprawienia stopy w roku 1786. Wiemy z wykazów

urzdowych, i do czerwca 1794 wybito prawie na 131 mil.

zip.; odcigajc od tej sumy 43 i pól mil., które wyszy za

granic lub zostay przetopione przed rokiem 1787, otrzymamy

pozostao w cyfrze 87 i pó mil. Korzystny bilans handlowy

dostarcza z kadym rokiem nowych transportów monety za-

granicznej, które jak wiemy z § 32. dochodzi mogy nawet

do 30 mil. reprezentujcych przewyk wywozu nad przywo-

zem. Po kilku wic latach pomylnych, po wprowadzeniu

wspominanych przez Moszyskiego 20 mil. dobrych

cesarskich pienidzy i mnóstwa rubli rosyjskich, na r. 1791

musiao zebra si przeszo 200 mil. zip. To cztery znacz-

niejsze firmy bankierskie rozrzdzay najmniej 30 milionami;

to Potocki i Tepper mogli poycza Skarbowi 5 mil. w ci-

gu jednego 1789 r., nie przerywajc innych swoich operacyj.

a Kabryt, Blanc, drugorzdni bankierowie warszawscy i pro-

wincyonalni, a Szmul Jakubowicz, ydzi berdyczowscy, kon-
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fraternie kupieckie, czyli mogy si ob} r
\\ a bez znaczn)-ch

zapasów gotowizn}'? Podatki doszy do 50 mil. na rok i byy
pobierane po wikszej czci ratami pórocznemi; fabryki, pa

nowie, szlachta, duchowiestwo, kady czowiek zreszt, nie

wyjmujc chopów, mia w rku jak sum pienin. Przy

200 milionach monety obiegowej np. w r. 1791 wypadoby
na dusz zaledwo po 22 zp., czyli niespena po 3 i pó ta-

lary na rok; ta kwota chyba przy kilkakrotnym w cigu roku

obrocie mogaby wystarczy na opacenie najniszych cen

prac}' ludzkiej (porównaj Nr. SD parobka, rolnika paszczy-

nianego, cieli, onierza; a wic nie znamionuje bynajmniej

zamonoci, raczej wielki niedostatek, bo iluto ludziom ubo-

gim trzeba odebra najnicbdniejszych zotówek, eby si

mogy zebra setki tysicy lub miliony w kufrach bankier-

skich i paskich? Sdzimy nawet, e przy powikszonej lu-

dnoci i wszechstronnie objawiajcem si oywieniu wszyst-

kich gazi pracy narodowej w okresie sejmu czteroletniego

zasób monetarny powinien by znacznie przewyszy przed-

rozbiorow ilo 200 mil. i dosign przynajmniej jakich 250

mil. zp. I ta cyfra nie wydawaa si ju niemoliw ludziom

owoczesnym, skoro j podawrano przy domylnem, lubo prze-

sadnem szacowaniu upadoci bankierskich w roku 1793 *).

Ogiski twierdzi nawet, e przed rokiem 1792 nie bjio

w Europie kraju, w krórymby si znajdowao wicej ni
w Polsce kapitaów w monecie brzczcej: wszdzie sypao si

zoto i srebro (on regorgeait partout d'or et d'argent), a na

kontraktach w Dubnie i Warszawie widziao si przechodz-

cych przez kasy bankierskie i obywatelskiepo 2 do 3-ch milio-

nów dukatów holenderskich w zocie, to jest po 36 do 54-ch

milionów zp. **).

*i Kraszewski: Polska w trzech rozbiorach III. 393.

Memoires de Michel Ogiski sur la Pologne et les Polonais

depuis 1788 jusu' a la fin de 1815. Paris 1826 I. 235. Katarzyna Kos-

sakowska, kasztelanowa kamieska, pisaa do siostry swojej Potockiej, ka-

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. U 14
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Jakim zasobem monetarnym rozrzdza mogo pow-

nie Kociuszkowskie? dociec niepodobna. Zapewne podane

przez Czackiego iloci srebra i zota ogóem na 8,813.000

byy wybite przed kapitulacy Warszawy, moemy wic wi-

dzie w tej cyfrze pilna dziaalno mennicy, ale nie wiemy,

ile postradaa Polska na spowodowanej przez bankructwa rui-

nie kredytu zagranicznego, oraz na katastrofie drugiego roz-

bioru. Z wielu wszake objawów wnosi wypada, e stan

pieniny kraju by nader ciki, nawet rozpaczliwy. Tene
powolan\' przed chwil Ogiski powiada: „e brak monety

w kraju z dniem kadym coraz bardziej utrudnia! opat po-

datków *).

Ogldajc si ostatnim rzutem oka na te szeregi fak-

tów, jakie si z kolei przesuway przed nami w cigu bada-

nia szczególowego, widzimy, e pomimo jednostronnych i cz-

stokro bdnych poj teoretycznych, pomimo uporczywego

fizyokratyzmu profesorów i publicystów, w praktyce ycia

handel doznawa opieki wadz rzdowych, rozwija si i wzno-

si wród niepomylnych warunków zewntrznych. Nie mae
na tern polu zasugi pooy Stanisaw August, a moe jeszcze

wiksze Komisya Skarbu Koronnego. Dozór dróg i mostów,

oczyszczanie rzek, przekopanie dwóch kanaów, zniesienie

przywileju cowego szlachty, wytworzenie kredytu przez usta-

w wekslow i uregulowanie procedury w sprawach handlo-

wych, troskliwo Komisyj Sarbowych o dogodnoci dla kup-

ców, nareszcie zdjcie ohydy ze stanu kupieckiego, wszystko

sztelanowej lwowskiej dnia 8 1 1792: „Powiadaj, e Maciej Radziwi na

wykupno woyskich dóbr przywióz (do Dubna) 200.000 czer. zt. a xi
Alexander 500.000 czer. zt. Pikne to kontrakty! Nie mia tego ani Kac-

per, ani .Malcher, ani Baltazar, Trzej Królowie" (Arch. hr. Stef. Potockiego

w Rosi, teka LX).

Memoires 11, 23.
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to podniecao krajowców, zachcao przybyszów cudzoziemców

do dziaalnoci ruchliwej, jakiej od dawna ju nie widziano

w Polsce. Dziaalno ta bya o tyle energiczn, e po upy-

wie dziesitka lat pokonaa straszne skutki pierwszego roz-

bioru i polityki pruskiej, e w epoce sejmu czteroletniego wy-

daa korzystne bilanse handlowe i dostarczya krajowi znacz-

nych stosunkowo zasobów monety.

Nie moga Polska wprawdzie dorówna bogactwem An-

glii, Holandyi, a nawet Francyi, ale w stosunku do ndzy da-

wniejszej uczynia znaczny postp ku zamonoci. Wtedyto

mona byo i naleao stworzy wielk instytucy kredytow,

np. Bank Narodowy, który swojemy operacyami mógby po-

troi zasoby pienine, krce w postaci gotowizny lub weksli

prywatnych. Ale do zaoenia takiej instytucyi nie przyszo.



ROZDZIA V_

Przemys i sprawa miejska.

Jeli przy obfitych zapasach zboowych i wysokich ce-

nach zagranicznych bilanse handlowe Polski nie zawsze byy
dla niej korzystnemi; jeli przy najmoniejszej opiece nad rolnic-

twem i bezwzgldnem wyzyskiwaniu pracy rolnika wszyscy eko-

nomici i publicyci powtarzali jednogonie, e Polska jest

krajem ubogim; e pienidze w niej sie utrzyma nie mog;
jeli nie skutkowa}' tylekro powtarzane prawa oszczdnicze:

to musimy szuka przyczyn)' dziwnego zjawiska, czyli raczej

zawodu wszelkiej rachub)7 szlacheckiej w braku artykuów

niezbdnych do zaspokojenia potrzeb spoeczestwa, w staem

daniu wielu artykuów z zagranicy, a wic w niedostatecz-

noci produkcyi prrzemysowej w kraju. T chorob spoeczn

wybornie okreli w i t k o w s k i: „Naród polski... daje si,,

jak dzieci, nietylko rzdzi innym narodom, ale te odziewa,

napawa i wszelkiemi do ycia i wygody potrzebami opa-

trywa z niezmiern sw szkod". Widzielimy w istocie

(Tab. 121), e w r. 1792 Litwa oya wielkie sumy nie tylko

na kramarszczyzn i towary modne, ale nawet na sprowadza-

ne z zagranicy wen i sukno ordynaryjne.

Poznajmy bliej t chorob i uyte na ni rodki lecz-

nicze.
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44, Wiek XIX przyzwyczai nas do szukania gównych

ognisk dziaalnoci przemysowej w miastach, w nich bowiem

kupi si warsztaty rzemielników i fabryki, a przynajmniej

waciciele, zaoyciele, kierownicy fabryk. Polska X\ III

wieku odmienny pod tym wzgldem przedstawia obraz, i tu

wszake stan miast wiele znacz}' i wpywa na losy prze-

mysu.

A wic od nich zaczynamy badanie.

Gdy Stanisaw August wstpowa na tron, miasta polskie

zostaway w pognbieniu politycznem ju od lat dwustu, bo

od mierci ostatniego Jagiellona, od stu za lat, bo od strasz-

nych wojen z czasów Jana Kazimierza, datowaa si ich ruina

materyalna. Najcisze ciosy zadane byy przez Szwedów

podczas najazdów Karola X i XII. Kontrybucye i gwaty

onierskie zuboyy i rozproszyy ludno miejsk; zarazy

morowe (szczególnie 1656, 1662 i 1709—1712 r.) zmiatay

j dziesitkami tysicy, a bezrzd krajowy nie dopuci jej

podwign si z niedoli i ndzy. lady tego upadku obja-

wiaj si na nielicznej ludnoci, jaka si okazywaa prz}'

pierwszych popisach z lat 1777—1786 *); znajdziemy te

potwierdzenie tego faktu w opisach szczegóowych, które ni-

ej podamy. Przekonamy si niewtpliwie, e w epoce przed-

rozbiorowej wszystkie miasta, nie wyjmujc pierwszorzdnych:

Lwowa, Krakowa, Lublina, Poznania, Piotrkowa, Radomia,

Kalisza, Wschow}-, Warszawy w Koronie, oraz Wilna, Grodna,

Miska, Nowogródka, Witebska, Kowna, Brzecia na Litwie **),

znajdoway si w nader smutn}^m stanie. Przy zagajeniu

sejmu 1764 r. prymas mówi do senatu: „Ozdoba królestwa,

*) Patrz tablice 50 1 51 oraz objanienia do nich w ustpie 6,

§ 20.

**) Te miasta w\rmieniane s zwykle w Vol. Leg. np. VII, f. 83,

str. 44 i f. 151, str. 74. W roku 1775 konstytucja sejmowa wymienia trzy

tylko miasta „wiksze" w Koronie: Kraków, Pozna i Wschow (natural-

nie, oprócz Warszawy). Vol. Leg. VIII, fol. 133, str. 88.
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miasta — bez obywatelów i ci, którzy s, bez handlu, handel

bez korzyci, bo w rkach ydowskich; jednem sowem
w miastach miast szuka potrzeba: co ulica to pole, co rynek

to pustki. JO. JW. moci panowie, w takim stanie rzeczpo-

spolita si znajduje, w jakim nigdy nie bya" *). Zreszt

mamy niejedno urzdowe wiadectwo owoczesnych konstytu-

cyj sejmowych, „e miasta dla rónych przyczyn, uciemie-

ni;! i bezprawia do ostatniego przychodz upadku, wniwecz

spustoszone i zniszczone" **). Bardziej energicznych wyrae
niepodobna ju uy w akcie urzdowym

!

A przecie by czas, kiedy te miasta budoway si,

wznosiy i kwitnly. Nie miaa wprawdzie Polska nigdy miast

kolosalnych z ludnoci krociow, bo takie miasta zaczy
powstawa tylko na wielkich drogach morskich od czasu,

gdy si rozwin handel na obu pókulach wiata. Ale epoka

Jagielloska moga si pochlubi wielk liczb grodów o kilku

lub kilkunastu tysicach mieszkaców, o kilkunastu cechach

rzemielniczych, o dobrych zabudowaniach i bezpiecznych

murach. Gocia w nich zamono, która okazywaa si na

zbytkownych strojach mieszczan i mieszczek. Wspomnienia

o tem przechoway si w ywej pamici. M drzecki woa.
„Jaka bya ludno, jaka mono miast pod panowaniem

domu Jagielloskiego! Jakie z nich na Rzeczpospolit wy-

pyway pomoce? Dowodz rewizye 1564 r." Dowodz te
fakta, zgrupowane starannie przez Surowieckiego, w zna-

nej rozprawie: „O upadku przemysu i miast w Polsce". Ale

w XVIII wieku stan miast polskich by gorszy ni w XVI,

gdy przeciwnie Europa posiadaa Amsterdam, Londyn i Pa-

ry. Kotaj w znakomitej i wiekopomnej przemowie swo-

jej do deputacyi konstytucyjnej powiada: „Dziwujemy si n-
dzy miast naszych: nie mamy adnego, któreby kwitncym

*) Z Dj-aryusza Sejmu 1764 Convocationis, sesya 3 /. dnia 10/3

karta F.

VoL Leg. VII; f. 81, str. 43, f. 151, str. 74.
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stanem zrówna si mogo z obcemi" i zapytuje: czemu?

I my powtórzmy to zapytanie.

Kade miasto posiadao swoje pargaminy, nadania, a ju

przynajmniej jeden przywilej erekcyjny czyli fundacyjny.

Grunt, przez fundatora nadawany, zwykle tak bywa obszer-

ny, e prócz zabudowa miejskich obejmowa pastwiska.

ki i role. które byy przez mieszczan uprawiane. Skady,

targi, jarmarki nastrczay nie tylko dogodno, ale i zyski

pienine. Sama propinacya, czyli prawo pdzenia gorzaek,

wyrabiania piwa, miodów i sprzedawania ich, czynia tak

znaczny dochód, e ten czstokro dostatecznym by do pokry-

cia wszelkich podatków i opat do skarbu nalenych. Wic
miasta polskie nie znay ucisku fiskalnego. Nie mona zarzu-

ci nawet sejmom takiej obojtnoci wzgldem miast, jak

okazywano wzgldem wocian. Yolumina Legum, oprócz

przepisów ogólnych, zawieraj na wieki XVI, XVII i pierwsz

poow XVIII (do czasów Stanisawa Augusta) rozrzdzenia,

tyczce si 203 miast i miasteczek, zwykle yczliwoci na-

tchnione. Xie byo prawie sejmu, nawet za panowania Sasów

eby kilku jakich uchwa nie wydano.

Przytem kade miasto od dawna ju miao swój samo-

rzd, oparty na prawie Magdeburskiem, lub Chelmiskiem

Wadz rzdow (administracyjn), sprawowa zwykle bur-

mistrz z rad, wadz sdow—wójt z przysinikami. czyli

„law", wszyscy obierani wolnemi glosami *). Sam Kotaj
w powoanej ju przemowie przyznaje to w sowach nast-

pnych: „Najmniej znajcemu prawa nasze stanie natychmiast

przed oczyma rzd szczególny miast polskich zupenie wolny,

rzd w niczem stanowi szlacheckiemu niepodlegy. Kto ma
swój osobny sd, kto tak do sdu, jak i do rzdu wybiera

z pomidzy siebie osoby, ten nietylko formuje oddzielny od

reszt\r ludzi stan. ale nadto w takowym stanie jest zupenie

wolny. Z tej strony wszystkie miasta polskie prawie s wi-

: Mdrzec ki: Zbiór Praw etc. I, str. 4.
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cej wolne, ni moe by którykolwiek powiat lub ziemia, bo

mieszczanie maj swoje obrady i sdy, skadane przez dobro-

wolny wybór, maj swe plebiscita, maj nawet prawo miecza

i w niczem co do rzdu szczególnego nie dependuj od stanu

szlacheckiego" *).

Mamy zwala upadek i niedol stanu miejskiego na

klski losowe i dziejowe: na rabunki onierskie, najazdy nie-

przyjaciela, poary „z dopuszczenia Boego" i zarazy mo-

r< iwe, o których cigle i w kronikach, i w prawach syszymy?
Zapewne, gbokie to byy ran)-, przez nieprzyjaciela w cigu
jednego stulecia po razy kilka zadawane; dotkliwie uczu si
day zarazy morowe: ale nie wszystko jeszcze tlómacz one.

W dawnych bowiem wiekach pogaska Litwa, Tatarzy i inni

ssiedzi mao co mniejsze od Szwedów czynili spustoszenie;

los nawiedza Polsk swojemi klskami zawsze w równej za-

pewne mierze, i poary „z dopuszczenia Boego" wynikay
zapewne nierzadziej: a jednak miasta i przemys kwitn pod

berem Jagiellonów. Musimy przeto szuka innych przyczyn

smutnego zjawiska.

Duo wiata na t spraw rzuca szczera spowied

cnotliwego marszaka sejmu czteroletniego, zwanego polskim

Arystydesem, Stanisawa Maachowskiego. W nadaniu, przez

króla Stanisawa Augusta na prob jego zatwierdzonem,

powiada on: „i miasteczko Biaaczów w województwie San-

domierskiem, a powiecie Opoczyskim do dziedzictwa mego

teraz nalece, w dawniejszym czasie z kondycyi wiejskiej

w postaw miasta obrócone i na prawie Magdeburskim lo-

kowane zostao, a potem, po zagubion}'m przez ogie poczt-

kowym przywileju, za panowania Najjaniejszego Kazimierza

króla przywilejem jego renowacyjnym pod dat na sejmie

Piotrkowskim r. 1456 przy prawie tern samem miejskiem za

wniesiona na ten czas prob dziedzica tego miasta Piotra

*i Prawo polityczne narodu polskiego; Listów Anonyma cz
IV, str. 32.
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de Biaaczów zachowane byo, z nadaniem trzech jarmarków

do roku... z ustanowieniem targu tygodniowego we czwartek

kady... co potem nastpne przywileje Naja. królów Zy-

gmunta r. 1509, Zygmunta Augusta 1563, Stefana 1578,

Zygmunta III 1615 i Wadysawa IV 1640 r. utwierdziy

i w stanie ulepszonym temu miastu i obywatelom jego by
dozwoliy. A ten stan miasteczka pomienionego w przecigu

lat dawniejszych i krajowych nieszczliwoci tak zatarty zo-

sta, i tylko nazwisko miasta nosi, a w istocie samej wszy-

stkim powinnociom wiejskim jego obywatele ulega a do-

td musieli. Zaczem ja, dogadzajc i uytecznoci krajowej,

która z pomnoeniem osiadoci miast i manufaktur rzemiel-

niczych powiksza si, a razem czynic ulg w ucieniu,

oddajc wasno, jaka komu naley... miasteczko Biaa-

czów do dawnych praw przywróci umyliem". Nada przy-

tem 19 wók gruntu mieszczanom *).

Z wyznania tego mona wysnu ca history miast

dziedzicznych, a z pewnemi rónicami nawet i królewskich.

Przodkowie Maachowskiego „zatarli" pomylny stan swego

miasteczka, mieszczan do paszczyzn}' zapdzili, prawa im

wydarli. Postpowanie byo oczywicie nielegalne i niespra-

wiedliwe, skoro czowiek uczciwy poczuwa si do obowizku

„oddania wasnoci, jaka komu naley". To te Witkowski

nie waha si orzec, e „niebaczna sroga chciwo przodków

naszych spustoszya miasta nasze bardziej ni szwedzkie po-

ogi" **). Jak drog? Oto, przez wpywy przemone, przez

samowol. Tak np. w miecie Koprzywnicy, do Cystersów

nalecem, wójt i burmistrze s niby obieralni przez pospólstwo,

„jednak panowie nasi stanowi tu absolutnie, kogo chc, nie

kogo pospólstwo da. Ale niebezpiecznie sprzeciwia si

panom, bo w ich rku nasze ycie i majtek. Boli nas wpraw-

dzie ta niedola (pisze mieszczanin tameczny), ale jestemy

*) Dzie. Handl. 1787, str. 127, II

**J Pam. Hist. Pol. 1783, str. 253.
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w dziedzicznem miecie i niby zacnymi niewolnikami. Nie-

mniejsze absurda w wolnych dziej si miastach" *).

Mona zreszt atwo zrozumie, e dziedzic w nale -

cem do niego miecie móg rozmaite drogi ucisku wynale,
gdzie suyo mu w kadym razie prawo pobierania czyn-

szów za grunta. Ale jakiemi drogami staczay si w prze-

pa upadku miasta wolne, tak zwane królewskie, pozosta-

wione cakowicie królom do dyspozycyi ?

\iepoddobna prawie popuci i trudno uwierzy, e na-

rzdziem ruiny stali si urzdnicy, których zwano „ramieniem

królewskiem (b r a c h i a), których obowizkiem byo czuwa
nad bezpieczestwem kraju, którym powierzon bya opieka

nad miastami, jednem sowem —starostowie. A przecie jestto

fakt niewtpliwy. Stwierdzaj go namitne wykrzykniki pu-

blicystów, przyznaj akta urzdowe, uzasadnia uczony wywód
prawników Mdrzeckiego, Barssa i Grabowskiego.

Starosta od 1420 r. **) byl sdzi „czterech artykuów"

kryminalnych („o biaogowskie zgwacenie, o rozbój, o po-

og i zapa, o gwatowne najazdy") b}' te komendantem

zamku i dowódzc miejscowej zaogi. Jestto jeszcze czysty

typ starost)' sdowego, który „prezyduje w grodzie, wykony-

wa wyroki, aresztuje ludzi swywolnych". Z czasem uwy-

datnia si przewanie w tym urzdzie strona gospodarcza,

ekonomiczna. Starosta jest zarazem administratorem dóbr. do-

koa zamku pooonych i na zaspokojenie potrzeb zamku, oraz

dworu królewskiego przeznaczonych. W pobliu stoi zwykle

miasto, otoczone murem, albo parkanem. Nazywa si ono

królewskiem, ale ma wasn ziemi, przez króla nadan,

wasny sd radziecki i zarzd burmistrzowski na mocy magde-

burji. Pachokowie starosty zatem nie maj w miecie nic

do czynienia.

) Dz. Handl. 1787, str. 146—462.

") Vol. Leg. 1, f. 77. str. 34, tit. „de causis".
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Z czasem jednake starosta znalaz sposobno wdarcia

si do miasta. Zacny Zygmunt August na sejmie 1562 r.

owiadczy: „My z laski królewskiej, a z mioci przeciwko

Rzeczypospolitej pozwalamy tego. aby czwarta cz wszyst-

kich dochodów takich corporis Regni ku stou naszemu

nalecych, bya na obron potoczn obrócona", t. j. ustano-

wi tak zwan kwart na utrzymanie wojska staego, kwar-

cianego. „sami i potomkowie nasi przestawa bdziemy na

o r d i n a r i o s i e x t r a o r d i n a r i o s sumptus i na popraw

zamków koronnych i opatrzenie ich ku obronie na trzech cz-

ciach dochodów, opatrzywszy naprzód ze wszystkich czci
starosty i dzierawce i ich wychowanie" *).

Ten dar bezinteresowny szlachetnego i hojnego króla

stal si dla tumu starostów i dzierawców królewskich podniet

do zagarniania intrat miejskich. Opatrzenie bowiem i wycho-

wanie tych panów oznaczone byo w stosunku jednej pitej

czci z caej intraty, a kwarta bya ju nastpnie wycigana

z reszty. Mieli wic starostowie interes w moliwem zwi-

kszaniu dochodu ogólnego i od r. 1590, jak powiada M -
drzecki, datuje si „wysczanie z miast tych intrat. które

na utrzymanie ich w stanie kwitncym i obronnym nadane

byy**).

Pobudka wic istniaa; szo tylko o sposób. I ten wanie
nastrczy si. Konstytucya z r. 1565 powierzya starostom

dozór, „aby si miasta poprawoway" i upowania ich do

odbierania sprawozda o stanie dochodów miejskich („liczb

eby czynili"). Konst3'tucye 1567. 1620, 1633 powierzyy

starostom dozór co do murów, waów i amunicyi. Majc
teraz sposobno mieszania si do rzdu miejskiego, starosto-

wie wyzyskali j w rozlegtym zakresie. Ujawnio si to na-

samprzód w miastach ukrainnych: Korsuniu, Czehrynie, Ste-

*) Vol. Leg. II, f. 616 i 617, str. 17.

**) Zbiór praw, dowodów i uwag z treci tyche wynikajcych sta-

nowi Mieyskiemu sucych. 1790, cz Y, str. 3.
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znanej im jurysdykcyi w sprawach o bunty i gwaty, zagar-

nli je na wasno dla siebie. Szybki upadek tych miast

zwróci uwag sejmu z r. 1609 i spowodowa wyznaczenie

komisyi ledczej; komisarzom zalecano, aby uczynili sprawie-

dliwo ukrzywdzonym kozakom, miasta od jurysdykcyi

i opresyi oswobodzili, a starost wadz i poytki ich aby

w „klub sw wprawili". Zdaje si atoli, e energiczna ta

uchwaa sejmowa istotnego wpywu nie wywara, bo starostwa

ukrainne stay si gównym rozsadnikiem dumnego i samo-

wolnego monowadztwa, a Mdrzecki wylicza 39 mias,

i miasteczek Ukrainy podupadych do takiego stopnia, „i tylko

nazwiskiem miast od wsi rozrónianemi by mog". Podobny

proces rozpocierania si wadzy starociskiej objawi si

wkrótce i w innych prowincyach, skoro konstytucye 1611

i 1633 r. usioway osoni miasta królewskie od tej obcej im

jurysdykcyi.

Przyszy póniej czasy przemocy szlacheckiej i bezrzdu;

konstytucya 1633 zagrozia utrat przywilejów stanu rycer-

skiego szlachcicowi, któryby sprawowa urzdy miejskie; in-

stytucye wszystkie wypaczyy si; starostwa stay si nietyle

urzdem i sub publiczn, co „chlebem zasuonych", pa-

ni s b e n e merentium. W grodzie sdzi podstaroci

„szlachcic osiady", uznany przez prawo jako zastpca: ten

„starociski sdzia by suk skinienia", jak powiada Sta-

szic *), sam za starosta czasem ani razu nie zwiedzi po-

wierzonego mu grodu, bo sprawowa zwykle jaki wyszy
urzd, a mia starostw kilka i dzieraw kilkanacie. Sprawa

dochodów i zysków doywotnich tak dalece zatara pojcie

przywizanych do urzdu obowizków, e powszechnie pra-

wie nadawane byy starostwa maestwom, e zostaway one

czsto w posiadaniu kobiet. W kocu stay si one przed-

*) Staszic: Pochwala Jana Zamoyskiego (przy „Uwagach"), str.

195, wydania Turowskiego.
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miotem umów i byy sprzedawane niemal jako wasno pry-

watna. Bo te stanowiy one „chleb" dobry i obfity. Gdy-

by tylko zasugi odpowiaday obfitoci tego chleba!

W zakresie sdownictwa, a szczególnie w zakresie „opie-

ki" nad miastami, prócz nader rzadkich wyjtków, nie dostrze-

glim}' adnej zasugi po stronie JOO. i JWW. starostów

i starocin, owszem widzimy raczej ich wielkie winy wobec

narodu. M d r z e c k i pisze o nich, e nie obchodz si z oby-

watelami miejskiemi, jako dozorc dóbr patrymonialnych Rze-

czypospolitej, lecz tak wanie, jak gdyby przy nich bya
wasno, a przy Rzeczypospolitej taki tylko poytek, jakiego

si jej udzieli tyme administratorom podoba. „Liczne i nie-

ustanne sprawy w asesoryach o zelywoci, bicia, wizienia,

zabory gruntów miejskich, o przywaszczone uytki municy-

piów od Rzeczypospolitej zarczone, zawiadczaj t niesko-

czon walk midzy kilkudziesit osobami z jednej, a milio-

nem ludzi z drugiej strony toczc si". W innem znów

miejscu twierdzi .tene Mdrzecki, e „starostowie poprzy-

waszczali sobie propinacye, z praw zasadniczych miastom

samym nalene, poosadzali grunta, miastom pozajmowane,

lunem ydowstwem, które im si chtnie z majtku swego

wyzuwa dopuszcza, byle mu oszukastwem chrzecian wolno

zostao odzyskiwa dobrowolne utraty". Urzd starociski

nie omieszka te wywiera wpywu na obiór urzdników

w miecie. „Któ nie widzi, e dzierawca dóbr królewskich,

majcy moc niedopuszczania do urzdów miejskich ludzi przy-

wizanych do miasta, zawsze na czele rzdu takie osoby b-

dzie wystawia, które jego przywaszczeniom pobaa i wraz

z nim z cudzego korzysta bd umiay... adnego wic po-

ytku kraj nie odniós z powierzonego w dobrej wierze sta-

rostom dozoru miast i ich poytków, szkody za z ich bez-

prawnego i gwatownie prz3 Twaszczonego rzdu wynike,

upadkiem miast i ndz spodlonych mieszczan jawne bez od-

sunicia tej wadzy nagrodzonemi zosta nie bd mogy" *).

*) Zbiór praw etc. cz III, str. 5— 6, cz VI, str. 5— 6.
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Publicyci jeszcze gwatowniej i namitniej, ni prawnik,

woaj przeciwko starostom. Anonym Wójt powiada z ironia:

„Starostowie, najlepsi miast królewskich gospodarze, którzy

mieli sucha rachunków do swej szkatuy, a z reszt}' ozdób

tych miast pozbawili" *).

Korespondent Dziennika Handlowego wzywa ludzi do-

brej woli do nadesania pismom sprawozda o rzdach sta-

rociskich, wtpi jednak zaraz o skutku swojej odezwy, po-

niewa „pode pochlebstwo tym magnatom, wtpi, eby do-

zwolio komu j si na takowe naraenie si. Trzebaby

chyba pobra nazwiska jakich wojaerów, tak np. jak Cooks

(Coxe)... dopieroby on da bezpareyalne wiadectwo, nie lka-

jc si, jako cudzoziemiec, podpadnienia pod straszny sd sta-

rociski za to, e miao mówi prawd".

Jest w tych otatnich sowach widoczna przesada, lub

te objaw osobistego tchórzostwa, bo pod wzgldem wolnoci

mowy, a nawet swobody w rozpuszczaniu gby Polacy nigdy

chyba nie potrzebowali zazdroci innym narodom. To
i Staszic, nie bdc wojaerem cudzoziemcem, nie bal si

pisa takich rzeczy np.: „Przejedajc przez kraj. widziaem

w starostwie X. jeszcze za Bolesawów stawianego zamczy-

ska cztery kty i baszty kawa pity. W tern bez okien, bez

drzwi, bez dachu, w niewygodnem sowy i kuny mieszkaniu

archiwum butwieje. W starostwie N. na bakier pochylony

odwieczny lamus, szczurów i myszów stolica, obywatelskiemi

papiery swe ywi mieszkance. Nie jeden obarty szczur, jak

niegdy bezsumienny Tyzenhauz, równie prdko cudz wie
niszczy. W starostwie NN. AA. w karczmie obok staroci-

skiej wódki le pod aw szlacheckich majtków wywody.

Patrzyem z alem, jak brzydka ydowica manifesta jw. pod-

skarbiego N., e mu ju kra zabroniono, jw. hetmanów, e

*) Odpowied Woyta na zarzut}' burmistrza (broszura, pisana

;zas sejmu czteroletniego ju po zoeniu przez mieszczan „Zbioru

Praw" przed Deputacy sejmow (str. 28.
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odebrano im wadz czynienia gwatów spóobywatelom, i ma-

nifesta ksicia X. A. pod swoje szabasowe mace lepia...

Ale przestrzegam, e jeeli starostowie grodowi tej bezczel-

nej obojtnoci na dobro i na saw spóobywateiów nie po-

prawi, wymieni kadego, który za starociskie dochody

w dziedzicznej woci nawet psom i koniom porzdne stawia

budowle, chocia w powierzonym mu grodzie gnij imion

wasnoci, urodzenia i szlachectwa caego powiatu zaszczyt}"' *
.

Styczanin w artykule p. t. „pismo o potrzebie popra-

wy losu mieszczan i poddastwa 1
' pisze „o tyranach miast,

to jest o starostach: „Jeeli si trafi!
j
dobry, to chwaa Bogu;

cho nic dobrego nie uczyni, to przynajmniej ani zego:

a jeeli zy, to o niczem bardziej nie myla caym cigiem

swoich rzdów, tylko jak to do obrony powierzone sobie

miasto uciemiy, upodli, zagrzeba je i z jego przywileja-

mi i choby nie innym sposobem, to samem prawowaniem

si kilkunastoletniem potrafi to uskuteczni" **).

Moglibymy przytoczy mnóstwo podobnych uwag i krzy-

ków, gdyby nie wzgld na to, i piszemy nie history insty-

tucyi starociskiej, lecz charakterystyk ycia miejskiego.

Poprzestaniem}' wic na argumencie ostatecznym, a tym jest

zdanie wysokiej wadz}' rzdowej, czysto szlacheckiej, mia-

nowicie Rady Nieustajcej, w urzdowym raporcie wypowie-

dziane: „Starostowie s waciwie Brachia. których dawne

prawa gospodarzami miejscowymi miast postanowiy. Ale

z odmian czasów, rzdu i okolicznoci ten obowizek sta-

rostów sta si niepodobnym do dwigania ciarem; naj-

wicej bowiem jest takich, którzy kupili, albo prawem emfi-

teutycznem nabyli starostwa; ustawiczne do tego miast ze

*) Uwagi nad yciem J. Zamoyskiego, wydania Turo wsi;

str. 58.

**) Dz. Handl. 1788, str. 379.
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starostami procesa sprawuj wzajemn jednych ku drugim

nieci.

Ale, oprócz ucisku starostów, ponosili mieszczanie zna-

czne krzywdy od panów, nic majcych nad nimi adnej wa-
dzy, wszake szkodzcych im przez swoje dokuczliwe s-
siedztwo. Pod murami miejskiemi bowiem, a czasem i w mie-

cie samem, zamoni ludzie ze szlachty zakadali tak zwane

jurydyki, czyli osady lub domy niepodlege ani wadzom, ani

sdom miejscowym. Ztd liczne zatargi, naduycia i niesko-

czone zwoki w dochodzeniu sprawiedliwoci, bo pozwany

przez mieszczanina mieszkaniec jurydyki mia sposobno do

wywijania si od rozprawy sdowej. Wszyscy delegowani

miast w „akcie zjednoczenia" z dnia 24 listopada 1789 r.

uskaraj si uroczycie na te jurysdykcye oddzielne, które dla

nich, stay si narzdziem przytumienia praw i zaszczytów **).

Warszawa miaa kilkanacie takich jurydyk, a osawiony, jako

dobroczyca miasta, marszaek Bieliski i sam król Stanisaw

August zaoyli jeszcze kilka nowych (na Bielinie, Ordynack,

Maryensztadt).

Jeszcze gorsz moe i bardziej przygnbiajc, ni po-

jedyncze krzywdy, bya powszechna pogarda, jak cay stan

szlachecki czu do stanu miejskiego. Wstrt doszed do tego

stopnia, e publicyci, a nawet Kotaj widzieli w nim

przyczyn wyzucia mieszczan z czynnoci sejmowych ***).

A przecie za Jagiellonów miasta bray udzia w zawie-

raniu traktatów i w najwaniejszych uchwaach sejmowych.

W XVIII wieku znajdujemy tylko na aktach elekcyi królów

podpisy burmistrzów, syndyków lub doktorów prawa, jako

posów od trzech miast stoecznych: Krakowa, Lwowa i Wilna.

Raport generalny dwuletnich czynnoci Departamentu Policyi od

seymu 1786 do seymu 1788 zeszej Rady Nieustajcej uczyniony. W Dz.

Han dl. 1788, str. 697.

**) Zbiór praw, przywilejów etc. 17 l ><>; akt umieszczony na czele

zbioru.

Prawo Po lit. narodu polskiego, str. 33.
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Ale w traktacie gwarancyjnym z r. 1768 znika ju i ta osta-

tnia pociecha dla mieszczan, poniewa wykreleni oni zostali

z liczby stanów Rzeczypospolitej. Na mocy artykuu II Rzecz-

pospolita skada si miaa tylko z trzech stanów: 1) króla,

2) senatu, 3) stanu rycerskiego *).

Tak tedy wyjania si a nazbyt jaskrawo, niestety,

owa zagadka, jakim sposobem miasta, bdc w posiadaniu

pargaminów, powszechnie za wane uznawanych i przy ka-

dem bezkrólewiu potwierdzanych, doszy do ndzy, a miesz-

czanie do niewoli i do takiej ciemnoty, e do sprawowania

wasnych urzdów musieli u3 -wa osób stanu szlacheckiego

(naturalnie ubogich).

W* takim stanie rzeczy jaki przemys móg utrzyma

si w tych „rolniczj^ch osiadociach i somianych chaup zbio-

rach, które miastami nazywamy" **)?

Pozostali w nich tylko rzemielnicy i to partacze, o fa-

brykach za miejskich nie mogo by mowy. A wic wszystkie

przedmioty i wyroby wykwintniejszego ycia wypado spro-

wadza z zagranicy. „Patrzmy tylko na dam, albo kawalera

polskiego, a przyzna musimy, i wszystko to, cokolwiek na

sobie maj, od nóg a do gowy, cudzoziemski jest towar"

powiada P o d 1 e c k i ***). Jakiemi za cenami towar ten opa-

cano? widzielimy wyej w inwentarzu sklepów Teppera.

45. T niedogodno zrozumieli panowie polscy, któ-

rzy wanie najciszy haracz fabrykom zagranicznym opa-

cali, a którzy w ogromnych swoich dochodach mogli znale
kapitay potrzebne do tworzenia wikszych zakadów prze-

mysowych.

*) Mdrzecki: Zbiór etc. cz II, str. 12. Ju w roku 1733

nie byli mieszczanie przypuszczeni do elekcyi, lecz to si stao bezprawnie,

w drodze gwatu (Biisching: Magazin XIX, 482).

**' Uwagi nad Uwagami etc, str. 37 (wyd. Turowsk.).

***) Dz. Handl. 1786, str. 31.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. U. 1">
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Kuch w tym kierunku zacz si jeszcze za czasów

Augusta 111, pierwszy za popd, jeli mamy wierzy Koli-
t a j o w i. wyszed od zasuonego reformatora szkól i zaoy-

ciela pierwszej biblioteki publicznej. Stanisawa Zaluskie-

g o, biskupa krakowskiego. Onto w obszernych dobrach swo-

jego biskupstwa, w województwach Krakowskiem i Sandomier-

skiem pooonych, zaprowadzi fabryki elazne w r. 1748. zacz

budowa wielki piec w Parsowie, zaoy fabryk blachy biaej;.

rzemielników do robienia naczy z elaza lanego i kutego,

oraz górników i ludzi biegych sprowadzi z Saksonii. W Saw-

kowie te. niedaleko od Olkusza, rozpocz poszukiwania sre-

bra i oowiu. On to mia zachci wielu wacicieli do zaka-

dania kunic, które w przecigu lat kilkudziesit rozmnoyy

si po województwach sandomierskiem, krakowskiem, a póniej

w sieradzkiem i w Litwie *).

Kunice Suchedniowskie byy czynne za rzdów biskupa

krakowskiego Sotyka, który dawa z nich elazo, kraty i inne

wyroby do nowo zbudowanego w r. 1766 kocioa w Urz-

dowie **). Staraniem tego biskupa przemurowano istniejcy

podobno od r. 1598 wielki piec S a m s o n o w s ki w r. 1778,

wystawiono w r. 1774 nowy piec w Szaasach, uko-

czono w r. 1759 piec Parszowski Zauskiego. Dwa pierwsze

wydaway po 125 centnarów na tydzie. Od roku za
1790 fabryki elazne rozwiny si znakomicie i powi-

kszyy swoje produkcy pod rzdem Komisyi Skarbu Ko-

ronnego.

*) H. Kotaj: Stan Owiecenia w Polsce w Raczyskiego:

Obraz Polaków i Polski w XVIII wieku tom XII, str. 65—67. Sprostowa

te wiadomoci naley dokadniejszym opisem H. abckiego: Górnictwo

w Polsce, Warszawa 1841 i X. Osiskiego: Opisanie polskich elaza fa-

bryk, 1782.

**) Trzy listy X. Kajetana Sotyka, biskupa krakowskiego,

w Przewodniku Naukowym i Literackim 1878, zeszyt kwietniowy,

str. 382.
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Ale. zdaniem X. Osiskiego, autora monografii spe-

cyalnej, pierwszym w Polsce fundatorem wielkich fabryk e-
laznych, by Jan Nacz Maachowski, kanclerz W. K.

(um. r. 1762 ojciec Stanisawa, marszaka sejmu czteroletniego

i Jacka, przedostatniego kanclerza w. k.). Wystawi on cztery

wielkie piece w dobrach swoich, mianowicie: w Stporko-
wie 1739, dwa w Ruskim Brodzie 1750 i w Janowie
1755 r. *). Przytem podwign sawne od 150 lat, ale na-

stpnie w upadku pogrone zakady w miasteczku dzie-

dzicznem Koskie i okolic}- jego. Sprowadzi 24 familie

ze lska, które zastay ju gotowe warsztaty, narzdzia, ma-

terya, sprzty domowe, ywno a nawet „grochowiny lub

inn podciók na tarczanie". Koszta opaciy si sowicie,

zakady utrzymyway si te w stanie dobrym pod rzdami

syna, Jacka Maachowskiego. W r. 1784 miasteczko Koskie,

podug opisu kapitana C a r o s i s, miao liczy do 5.000 lu-

dnoci i posiadao rynek kwadratowy, otoczony 22 wielkiemi ka-

mienicami o jednem pitrze; tu mieszkali rzemielnicy: sioda

rze, rymarze, koodzieje, stelmach}', garbarze, rzenicy i pie-

karze. Cz tej przemysowej ludnoci skadaa si z Niemców;

po drewnianych domostwach mieszkali przewanie ydzi.

Pobliskie miasteczko Przysucha dorównywao prawie

Koskim, a Jezierski kasztelan ukowski nazywa je

„wielkiemi miastami". Sprzeda wyrobów kuniczych prze-

wysza miaa odpowiedni obrót Warszawy. Dokoa powstao

ze sto kolonii nowych, fabrykantami osiadych. W odlegoci

pó mili do tego dziedzictwa naleaa osada P o m y k ó w,

zoona z 18 do 20 domów, z pruska murowanych; miecio

si tu 40 familij rzemielników Niemców, którzy wyrabiali

przedmioty elazne i stalowe: óka, narzdzia rolnicze i rze-

mielnicze, naczynia, blachy, gwodzie: w ruralni robiono

strzelby dla wojska, wyborne. Majstrem w r. 1787 by Polak.

Na gruntach Gowarczowo istniaa szabelnia. W Koskich wy-

*) X. Osiski: Opisanie polskich elaza fabryk, 1782, str. 54.



rabiano wozy i karety. W pobliu znajdoway si kopalnie,

czyli szyby w górach, gbokie na 20 do 30 okci. Od kopa-

nia szybów a do rud}' paci pan gruntu robotnikom po 92 z.,

a za wybranie rudy bierze kopacz z pomocnikiem od 7-miu

kubów po zotemu. Ruda wytapia si nastpnie w piecach

z kamienia piaszczystego, wytrzymujcych rok do pótora roku:

formy s z miedzi; w nich odlewaj si „gsi" czyli sztuki

elaza po 8 do 12 cetnarów wagi. Jako zakad)- z fundu-

szów prywatnych prowadzone, dobrych wyrobów dostarczaj-

ce i dugowieczne, zasuguj one na uznanie. Znalelimy

wykaz broni, dostarczonej dla chorgwi pancernych, usarskich,

dla garnizonu w Kamiecu Podolskim, dla Cejghauzu war-

szawskiego i t. d. z ruralni Pomykowskiej za lat 33, miano-

wicie od r. 1750 do 1782. Sumy ogólne wyraaj si w cy-

frach nastpujcych: karabinów sztuk 1.158, flint sztuk 1.020,

pistoletów par 1.2 ló. Warto tych przedmiotów pienina

wynosi 104.374 z. *). Niewtpliwie musiano te sprzedawa

osobom prywatnym nie mniej, a moe wicej.

Ksina Anna z Sanguszków Radziwiowa, kan-

clerzyna w. lit., moe jeszcze dawniej, zapewne w pierwszej

poowie XVIII wieku**), sprowadziwszy postronnych metrów,

zaoya pi fabryk: 1) wNalibokach wyrobów szklan-

nych; 2) w J a n o w i c z a c h wyrobów kamiennych, jak:

*) Pam. Hist. Polit. 1784, str. 851—5, 1783, str. 376—8; Dz.

Handl. 1789, str. 37— 40; X. Osiski: 1. cit. 76, nast.; gos Jezierskie-

go na sesyi 96, z dnia 2S 4 1789 w Dyaryuszu krótko zebranym Du-

foura III, 82. Uwagi nad Uwagami, str. 89; (tu Maachowskiemu

przypisuje autor cakowite zaoenie m. Koskich na miejscu wioski Przy-

suchy, lecz mylnie, poniewa Przysucha jest oddzielnem miasteczkiem, za-

oonem w roku 1713 przez Czerwiskiego kasztelana maogoskiego,

ak nas objani p. Stosaw Laguna i jak wida ze spisu w Tablicy 57

pod Nr. 103 i 204. Z liczby dymów trudno przypuszcza, by Koskie mo-

go liczy a 5.000 mieszkaców.

**) Bya ona on Karola Stanisawa, xicia na Oyce i Niewieu,

zmarego roku 1711 (Niesiecki, wydanie Bobrowicza VIII, ttr. 7'' i
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naczynia stoowe, kaamarze, piecztki, tabakierki, lichtarze;

3) w Urzeczu hut szklarni i fabryk luster; 4) w Smol-

ko wie wyrobów glinianych; 5) w Kor liczc h szpalerów

na fason „haut-lis"; z niejto pochodzi}' sawne gobeliny zam-

ku niewieskiego z obrazami czynów Jerzego I i II. Janu-

sza XI, Krzysztofa I i II, Milesaja V i Michaa I Radziwiów.

Nadto, w Niewieu istniaa fabryka dywanów,

a „najsawniejsza w narodzie" fabryka pasów, czyli „persyar-

nia" zaoon zostaa w roku 1758 w Sucku. na wielkim

placu, gdzie dzi ulica Szeroka, naprzeciw konwiktu kalwi-

skiego. Micha Kazimierz Radziwi, ojciec Karola Panie Ko-

chanku, dnia 24 stycznia t. roku „uczyni kontrakt z Janem

Madarskim, perskiej, tureckiej, chiskiej rónej materyi i ro-

boty majstrem, rodem z Stambuu, który.... submittuje si....

wszelkie materye, jako to, makaty, dywdyki, pasy robi

z kwiatami, osobami, cyframi zotem, srebrem, jedwabiem po-

dug podanego abrysu. In recompensam ted}-' takowej jego

roboty postpiem mu ze skarbu mego tygodniow pensy po

czenvon3'm zotym jednym. Tene Madarski obowizuje si

chopca wyuczy doskonale tej roboty perskiej. Kiedyby

roboty skarbowej nie stawao, wolno mu bdzie ...artis suae

robot robi i przedawa." Pod kontraktem majster podpisa

si po ormiasku: „Jowhan Madareantz" : wic musia by
Ormianinem, wywodzcym si z Wgier, lub z Siedmiogro-

du; do Stambuu trafi podobno jako jeniec. Podpisywa si

zawsze po ormiasku na listach polskich, obc pisanych r-

k: wic nie umia pisa po polsku a do mierci, która na-

stpia okoo 1780 roku. Syn jego Leon dosta ju indyge-

nat polski 1790 roku i tytu szambelana, ale na pasach kad
niekiedy swoje nazwisko ruskiemi literami: „Jleo MaiKapcKin"

zapewne podczas przebywania wojsk rosyjskich w Sucku.

Pospolitsze s podpisy aciskie: „Factus est Sluciae". albo

w skróceniu: „F. S." (obacz wzonr
). Prowadzi on pomylnie

fabrykacy do 1791 r. na 24 warsztatach, póniej (do 1807)

ju tylko na 12-tu. zajmujc w nich 30-tu ludzi, pomidzy
którymi pierwszy majster i wicy kwiaty pobierali po 58
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dukatów rocznie, ('cny pasów, nam znane, zawieraj si po-

mierzy 11 i 17.") dukatami za sztuk. W dobrach Radziwi-

owskich take Lachwa syna z wyrobów stolarskich;

w Pooneczce pracowali stolarze, lósarze i mosi-
nicy *).

46. Lubo dokadnych dat wszystkim, powyej wyli-

czonym fabrykom naznaczy nic moemy, nie wtpimy je-

dnak, e powstay one przed mierci Augusta III. Za S t a-

nisawa Augusta ruch przemysowy rozwija si i roz-

szerza , co w znacznej czci przypisa naley zachtom
i wpywowi samego króla, który, robic wci zakupy za

granic, nad mono swoj, okazywa te zawsze wielk
troskliwo o fabryki krajowe. Z rodziny Poniatów-
s ki c h w tyme kierunku odznaczali si: brat królewski Mi-

cha, opat czerwiski, potem koadjutor, biskup pocki,

w kocu prymas i synowiec Stanisaw, póniejszy pod-

skarbi w. lit. (syn ksicia ex-podkomorzego).

Wiemy, e zaraz po wstpieniu na tron Stanisaw Au-

gust zaó}'! doskona mennic, która czynn bya jeszcze

w r. 1795, a której dziaalno okazuje si z tablic 122 i 123.

W r. 1766 bya ju ukoczona ludwisarnia w War-

szawie. Na wybudowanie gmachu, z piecami i machin do

wiercenia armat, wydano ze skarbu królewskiego i z cegielni

zp. 97.465 gr. 18. Sprowadzony (nie wiem zkd?) ludwisarz

Neubert pobiera rocznej pacy 2.880 zp.; na róne potrzeby

do lania armat wydano ju w roku 1766 zp. 6.517. a ca-

kowit expens na rok 1767 obliczano preliminaryjnie na

18.969 zp.; tymczasem wydano rzeczywicie 41.265 zp., ale

w roku 1770 tylko 6.312 zp. Pomimo szczupych zasobów

*) Dz. Handl. 1782, str. 2 — 5; 1786, str. 543. .Magier: 1. cit,

str. c 29. Dokadniej: Aleks. Jelski: Wiadomo historyczna o pasiarni

Radziwilowskiej w Sucku, sprawozdanie Komisyi Histor. Sztuki, Kraków

1896 tom V zeszyt IV i Alfred Romer: Pasy polskie, ich fabryki i znaki,

tame zeszyt Ul (1893).
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pieninych ludwisarnia ta ulaa duo nowych armat do Ka-

mieca i zaopatrzya pusty dawniej arsena warszawski *).

Jednem z pierwszych dzie panowania bya Kompania
Manufaktur Wenianych, zawizana dnia 11 kwietnia

1766 roku (data ustaw}*) i aprobowana przez króla w pi
dni póniej na nastpnych podstawach: 1) fundusz skada
si mia z 43.200 czer. z. (777.600 zp.), podzielonych na

120 akc3T

j; 2 kady „towarzysz" posiada moe takich akcyj

do 5-ciu; do towarzystwa wchodzi mog osoby „nietylko

narodowe, lecz i cudzoziemcy bez wzgldu stanu, kondycyi

i domicilii"; 4) do „rzdzenia" (dyrekcyi) maj by obierani

w wigili . Stanisawa asesorowie w liczbie 12-tu, a w tych

4-ch ma by kupców; 5) miejsce na fabryk ma b}T opa-

trzone w dobrach ekonomicznych króla; 6) towary weniane,

z manufaktur wychodzce, powinny by pieczci Kompanii

wycechowane i ogóem, to jest sztukami, tuzinami a nie o-

kciem in regno et extra regnum przedawane; 7) rzemielnicy,

z zagranicy wezwani, maj by wolni od werbunku i wszel-

kiego rodzaju agrawacyj etc. Ustaw t podpisali: Andrzej

Zamoyski, kanclerz w. k.; X. Micha Poniatowski, opat czer-

wiski; X. Andrzej Stanisaw Modziejowski
,

podkanclerzy

kor.; Antoni Tyzenhauz, podskarbi nadworny lit.; Kasper Ro-

galiski, starosta nakielski; Kazimierz Kara, kasztelan ziemi

wizkiej, Jacek Ogrodzki, pisarz w. k.; Stanisaw Aleksandro-

wicz, szambelan; Tomasz Czapski, starosta knyszyski; Kar.

de Schmidt, starosta brodnicki: Antoni Czapski, podkomorzy

chemiski, Józef Potocki S. L. (s-ta leajski?); Tomasz Duski,

podkomorzy generalny w-twa lubelskiego; Józef Mniszech, st-sta

sanocki; Feliks Antoni o, starosta wyszjmski, Micha Mni-

szech, starosta jaworowski; Józef Chrapowicki, genera major

wojsk W. X. L.; Antoni Balicki, obers (oberstleutenant?); A.

Poniski K. L. (kuchmistrz litewski?); Józef Sosnowski, pisarz

*) Rachunki królewskie w Archiwum Gownem Kr. ksigi Nr.

w expensie dzia: Ludwisarnia; Nr. 90; Nr. 92 w tyme dziale.
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W. W. X. L.; Mikoaj Junosza Piaskowski, podkomorzy krze-

mieniecki; J. Józef Lochocki, starosta oski i belzki; Casimir

Antoine Fryz. Obok tych dygnitarzy i osób. do otoczenia

królewskiego nalecych, znajdujemy jeszcze podpisy zapro-

szonych mieszczan i cudzoziemców. Pierre Nicolas, baro de

Gartenberg, Czempiski. Rousseau, Gallus. Lange, senior kon-

fraterni kupieckiej miasta Starej Warszawy, Adam Zimann,

Jan Baptysta Gautier et Comp., Jan Dekert, Jan Rauten-

strauch *).

Prezesem z nominacyi królewskiej zosta Andrzej Za-

moyski; w jego te paacu rezydencyonalnym odby si w d.

21 kwietnia 1766 roku obiór pierwszej dyrekcyi; przez goso-

wanie na asesorów powoani: Bazyli Walicki (37 g.\ Micha

Poniatowski, opat czerwiski (47 gl.), Józef Potocki, starosta

leajski (44), Kasper Rogaliski (40\ Lojko, szambelan

Kar. de Schmidt (4+), baron de Gartenberg (34). de Rijoll (za-

pewne jenera de Rieule, (34). Dulfus, radca i kawaler equitis

aurati (-16), Piotr Tepper (36), Adam Zimann (42), Antoni I
7ry-

z, kaw. euitis aurati (38). Przy póniejszych elekcyach

wchodzili do dyrekcyi: Borch, Dekert, Rafalowicz, Gurtler, Ro-

man etc. Kasyerem bywa Zimann, sekretarzem za. czyli

pisarzem Antoni Fryz; tego rk jest spisana ksiga „wszy-

stkich dziejów, które Kompania na zaoenie w kraju fabryk

wenianych z zezwolenia N. Stanisawa Augusta Króla Imci

P. N. M. i przy protekcyi jego paskiej zaoona sprau-owa

bdzie" **).

Byy te wypuszczone najprzód kwity tymczasowe a d.

23 czerwca 1768 roku, po opaceniu trzeciej raty, same ak-

cye, zapewne pierwsze w Polsce papiery kredytowe publicz-

*) Archiwum Skar. Kor. dzia XXX, plik Nr. 34; podpisy znajduj

sic na rkopimiennej oblacie, ale nie na drukowanym egzemplarzu ustawy

z aprobat królewsk.

**) Arch. Sk. Kor. XXX, ksiga Nr. 239 1 pod dniem 21 kwietnia

1766. 7 5 1767, 1 5 L768, 6 5 1769, 7/5 1770.
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ne *). Ogldalimy je: s to wycinki z ksigi arkuszowej

z przecitym na boku drukowanym napisem - „Akcya Kom-

panii Manufaktur Wenianych w Polszcz" Niema na niej

misternych ozdób litografowanych; autentyczno dokumentu

stwierdza si tylko wasnorcznemi podpisami: Andrzej Za-

moyski Komp. Alan. We. Praeses; Bazyli Walicki, kasztelan

sochaczewski Kompanii Manufaktur Wenianych Asesor mpp.;

J. O. Potocki K. K. Komp. Man. We. Asesor mpp.; Piotr

Tepper Kompany Manufact. Wen. Asesor; Antoni Fryz Kom-

pag. Manuf. Weni. A. y Pisarz: Adam Zimann Asesor y
Kasyer". Na jednej akcyi (litera A. A. A.) znajdujemy na-

pis: „dla J. O. Nicia Jego Mci Ignacego Kraszyckiego Bi-

skupa Warmiskiego" oczywicie dla Krasickiego; wic i po-

eci byli pocigani do przedsibiorstw przemysowych. Czy

zebra si jednak cay kapita, ustaw uchwalony? nie wiemy.

W tabelce, zawierajcej specyfikacy numerów i liter, znaj-

dujemy poczet 117, ale oryginaów akcyi widzielimy tylko

72. jedna (A. Nr. 5 na imi Czaplica) jest przekasowana,

sze akcyj swoich król darowa Kompanii **). By moe,
i te 72 akcye s wykupione przy likwidacyi; reszta moe
nie wrócia, z powodu rónych okolicznoci przypadkowych.

Nadto z rachunków kamery królewskiej dowiadujemy si, e
z cegielni królewskiej, Goldzinowskiej, „dodano 7.000 cegy

do fabryki poczoch; 26.800 do kapeluszni; 21.000 p. Zie-

mann do fabryki wenianej", co razem z 2.400 danemi dla

upy pruskiej miao warto 2.874 zp. gr. 7 ***).

*) Myli si wic p. Wejnert, gdz uwaa akcy tabaczn Deker-

ta, Rafaowicza i Blanc'a z roku 1784 odwzorowan w jego „Staroytno-

ciach m. Warszawy"', tom. V, str. 129 za najdawniejszy papier kredytowy

polski.

**) Oryginay akcyj oraz kwitów tymczasowych z obu rat znajduj

si w Archiwum Skarbowem Koronnem XXX, w plice Nr. 29; lista akcyo-

nalistów w ksidze Nr. 239 1 pod dniem 19/5 1769, zawiera 76 osób.

"**) Archiwum Gówne Królestwa ksiga Nr. 89 w ekspensie dzia:

Fabrv
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Ju od dnia 30 maja roku 1766, zaczy si czynnoci

dyrekcyi: napisano mianowicie do ojki, podówczas w Wie-

dniu bawicego, aby ugodzi tam majstra kapelusznika i cze-

ladzi szeciu; nastpnie wzito domy i place, podobno króle-

wskie, na Godzinie pod Warszaw pod fabryk kapeluszy

i poczoch; wydzierawiono od wojewodziny lubelskiej W-
grów na lat 9 za opat roczn po 35 do 36 tysicy zp. pod

fabryk sukien, farbiarni i postrzygalni. Sejm z r. 1 767—8,

zatwierdzajc ustaw Kompanii, zwalniajc na lat 12 od ca
instrumenta, farby, sprzty rzemielnicze i inne potrzeby dla

niej z zagranicy sprowadzane, pozwalajc jej zakupi dobra

ziemskie a do 200.000 zip. wartoci, oddal do jej dyspozy-

cyi szpital, zaoony przez prymasa Szembeka dla sierot,

i cuchthauz, czyli dom poprawy, zaoony przez C. Rostkow-

skiego, odbierajc obie te instytucye zarzdzajcej niemi (od

roku 1720) konfraternii S. Bennona. Zaoono te fabryk

sukien w samej Warszawie, jak fabryczk przy wiosce Ka-

le, dziedzicznej króla Stanisawa Augusta, i fabryk raszy

(nazwa materyi) *).

Inspektorem wszystkich tych fabryk by Haering, buchal-

terem Becu, majstrowie i czelad sami Niemcy, niektórzy

z Leszna i Torunia, inni zapewne z zagranicy, bo drukowan
odezw w jzyku niemieckim w roku 1767 Kompania zapra-

szaa wszelkich „kunstliebende und erfahrne, freigeborene

Handwerks-Meister, Gesellen und Mitgenossen". Dobór ludzi

w ogóle nie by trafny: ju w sierpniu 1767 roku dowiaduje-

my si, e „czelad zagraniczna pouchodzia", a majster po-
czoszniczy Weiss „zaduy si'" tak, e go trzeba byo wzi
do aresztu, wkrótce po zaprezentowaniu królowi pierwszych

poczoch. Podobnie zaduy si i zbieg z Godzinowa far-

biarz Zapski, a nareszcie dyrektor fabryki sukiennej Thlamm

*) Ksiga 239/1 dnia 30/5, 20/6, 24,6 1766; 13,7 1767, plik Nr.

246/14; inwentarz, karty 1, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21. Vol. Leg. VII, fol.

751, str. 350.
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(z Leszna) nie móg si wyrachowa na 1 stycznia 1769 r.

i dopuci si jakich nieporzdków. Z obstalunków wiemy

tylko o 2.000 kapelusz}' zamówionych dla gwardyi. Cay in-

teres szed le. Ju dnia 1 maja 1770 roku „asesorowie

i akcyonalistowie. widzc i miarkujc z podanego caej facyen-

dy bilansu, i kasa generalna manufaktur wenianych wycie-

czona znajduje si wcale tak, i wsparcia pieninego zna-

cznego lub te wcale dalszej kontynuacyi fabryki zaprzestania

wymaga koniecznie, wic w tej materyi JAW Prezes, uczyni-

wszy wszystkim Ich Mociom przytomnym dostateczn re-

monstracy, uchwalili, aby na przyszy pitek, to jest 8-go te-

go miesica sami JPP. assessorowie, na prywatn sesy zje-

chawszy si, uoyli i na pimie podali plan, jakimi rodkami

i sposobami z honorem t kompani i rozpoczte dzieo za-

koczy". Jako dnia 12 czerwca 1770 roku zapada decy-

zya o rozwizaniu Kompanii i jej ustawy, ostatnie za posie-

dzenie likwidacyjne odbyo si dnia 7 maja 1771 roku *).

Tak upado przedsibiorstwo, pomylane na wielk skal

na zasadach postpowych, bo z przybraniem bankierów, kup-

ców, mieszczan, popierane przez wadze najwysze, bo przez

króla i sejm, oparte na siach zbiorowych. Jako plan. przed-

sibiorstwo to czynio zaszczyt Stanisawowi Augustowi; przy

powodzeniu mogo zrobi mu saw twórcy przemysu wenia-

nego, ale wykonanie zawiodo. Dla czego? W protokóle po-

siedzenia z dnia 12 czerwca 1770 roku czytamy wzmiank
o „zamieszaniach kraju", wtpimy jednak, aby te mogy wy-

wrze wpyw stanowczy. Przyczyny waniejsze widzimy

w braku uzdolnionych i sumiennych rzemielników, a najbar-

dziej w braku umiejtnego i czujnego kierownictwa. Ani pan

prezes, ani najpilniejszy z asesorów Bazyli Walicki nie umieli

*) Wszystko to z ksigi Nr. 239 1 pod wskazanemi w tekcie da-

tami, oraz z pliki Nr. 34. Niektóre dokumenta s wydrukowane przez

Alexandra Wejnerta w Staroytnociach miasta Warszawy tom V, str.

81— 120.



sobie radzi z prac fabryczn; kupcy i bankierowie nie mieli

te uzdolnienia technicznego i trzymani byli zapewne na sta-

nowisku podrzdnem, które ich nie zachcao do udziau czyn-

nego i energicznego. W Wgrowie istniaa jednak jeszcze

w roku 1794 jaka fabryka sukienna, ale podobno w posia-

daniu yda Cudyka Bajmowicza *).

Nie zraa si atoli Stanisaw August niepowodzeniem

i wci krzta si okoo przedsibiorstw przemysowych, nie

szczdzi nakadów i nie zawsze doznawa zawodów. W* Bel-

wederze zaoy przed rokiem 1774 fabryk warszawsk
fajansu; dyrektorem jej by Schitter, baron, którego ona
z pochodzenia Greczynka, miecia si w rzdzie kochanek

królewskich. Wyrabiane na tej fabryce naczynia, [tak zwane

fajans Pallie, chwalono naprzód, a pokazao si z czasem,

e s nietrwale, sabe i z niedobrego materyalu. Król ol

lowa tu naczynia „herkulaskie" , zapewne w stylu staroy-

tnym **). Najznakomitszym wszake wyrobem tej fabryki

by niewtpliwie serwis fajansowy w stylu wschodnim, prze-

znaczony dla sutana tureckiego i zabrany przez Piotra Poto-

ckiego, sst szczerzeckiego, gdy jecha w poselswie do Stam-

buu L. Gobiowski poda w reprodukcyi drzewory-

tniczej czark (ob. str. 240) z napisami w medalionie rodko-

wym, które odczyta prof. A. Muchliski: 1) Te prezenta i dary

posya 2) Padiszachowi rodu Osmana 3) Król Lechów, aeby
najzupelniejsz mio 4) I szczer yczliwo okaza 5) w sto-

*) Plika 38 akt wojskowych : Przeoenia Departamentu Umunduro-
wania, memoryal z dnia 25 8 1794.

Pamitn. H. P. 1783, str. 376. Magier: Estetyka m. War-
szawy, str. 18 i o. 29. Uwagi nad Uwagami, str. 87. Komisya Skar-

bu Koronnego w roku 1774 kazaa pobiera tylko 2 proc. ca od wyrobów
belwederskich, wyprowadzanych do Torunia lub za granic; Pr. Ek. A 11,

str. 386.
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licy Warszawie *). Waza z tego serwisu znajduje si w zbio-

rze ant} Tkwarskim Gustawa Bisier.

W ekonomii swojej Kozienickiej, w samem miasteczku

Kozienicach zaoy król hamerni i dobr fabryk
broni; rzemielników sprowadzono z Niderlandów, Leodyum

i Saksonii; majstrów zobowizano, eby przyjmowali krajow-

ców do nauki; dyrektorem by biegy inynier Andrzej Ko-

wnacki. Przed sejmem czteroletnim zaspakajaa ona wszyst-

kie potrzeby orne szczupego wojska, lecz nie wystarczaa

na stotysiczn armi, poniewa razem z Koskiemi i Przy-

sucha moga wyrabia zaledwo po 500 karabinów rocznie.

Czynn bya a do maja 1794 roku, to jest do dnia, kiedy

oddzia rosyjski, wyruszywszy przeciwko Kociuszce, zrabo-

wa fabrykantów, runikarzy oraz dom dyrektora, zatopi 1500

sztuk broni, zniszczy hamerni i nie zburzy paacu tylko dla

tego, e temu zapobieg sam Igelstrom listem swoim; wszake
piece i okna, tak w paacu jak w oficynach byy porujno-

wane **).

Znalazszy kopalnie solne wielickie w stanie opuszczenia.

Stanisaw August zaraz po wstpieniu na tron zaj si nie-

mi. Ju w roku 1766 byy na jego rozkaz zdjte i starannie

w sztychu odbite cztery wielkie szczegóowe plany trzech pi-

ter podziemnych Wieliczki, niewtpliwie przez urzdników

wydziau górniczego kamery królewskiej ***). A wydzia ten

*) Gobiowski Ludw.: Z dziejów ceramiki w Bibliot. Warszaw-

skiej tom III, str. 192.

**) Dz. Handl. 1789, str. 193, 1791, str. 163, nastp. Gaz. Wol.
W ars z. Nr. 5, str. 59, Gazeta Rzd. Nr. 121, str. 512. K\V. ksiga 167,

str. 8.

***) Tytu: „Salis fodinarum Cracoviensium tria tabulata subterranea

jubente Stanislao Augusto rege delineata 1766;" widzielimy egzemplarz, b-
dcy wasnoci p. Wadysawa Smoleskiego. O tychto planach zapewne

wspomina Bernoulli, e je posiada Ollier, waciciel domu handlowego

(Liske: Cudzoziemcy w Polsce, str. 238). Rachunki królewskie
w Arch. G. Król. ksigi 89 i 90.
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zwany: „Przy górach mineralnych" skada si w roku 17'.'

z dyrektora Knoblaucha, pobierajcego 4.000 zp. pensyi. Frie-

sego, sekretarza z 3.350 zip. i Knorra bergmajstra z 2.400

zip. pacy. Xa te fabryki w górach mineralnych, na wszelk
robot i expens wypacono w roku 1767 zip. 26.393. Byt

te niejaki Willisch inspektorem gór Samborskich, w których

wypalano potae, utrzymywano kuni elazn i cegielni.

Szukano srebra, dobywano galman, oów i wgiel kamienny

w starostwie Nowotargskiem oraz w Szczakowie, wsi staro-

stwa Bdziskiego. Zotnik Thiele poszukiwa zotego i mie-

dzianego kruszcu w jakich miejscowociach przekrconych

z niemiecka: „Coszecicze" (Chorzecko czyli Korzecko?) i Pil-

lano. W górach Ornak zbudowano hut i laboratoryum. Kie-

rownictwo naczelne sprawowa baron Gartenberg Sadogórski

od roku 1765 *). Do wykonania wiszych robót brako mu
zapewne pienidzy i czasu, a przy pierwszym rozbiorze Wie-

liczka wraz z Bochni dostaa si Austryi. Wród powszech-

nych wyrzeka szlachty na brak i droyzn soli, król cigle

si troszczy o wynagrodzenie krajowi straty tak dotkliwej.

Ucieka si wic do uczonych przyrodników mineralogów,

Carosi i Ferbera, oraz chemika Okraszewskiego, którzy w r.

1778 naleeli do jakiego Towarzystwa Naukowego w War-
szawie. Jan Filip de Carosi, rodem z Dolnych uyc, kapitan

z puku hetmana litewskiego, kustosz gabinetu przyrodniczego

królewskiego, autor kilku dzie specyalnych, czonek towarzy-

stwa przyrodników w Berlinie, odbywa podró mineralogiczn

do województw poudniowych na koszt króla w r. 1778 i pro-

wadzi poszukiwania soli widrem pod Mogi w Krakowskiem

w latach 1780— 1785 ze znacznym kosztem. Nastpnie spro-

wadzony z Saksonii znany specyalista graf Beust, poszuku-

jc soli kopalnej, odkry róda sone w Busku, w powiecie

*) Rachunki (szczegóowe: miesiczne lub kwartalne) Gór Mineral-

nych od roku 1765 do 1768 w arch. Jabonny, szafa VI, póka lit. X.. plik

Nr. 418.
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Wilickim. Stanisaw August da mu w r. 1783 przywilej

szukania i warzenia soli w dobrach stoowych bez opaty

olbory (t. j. dziesitej czci dochodu^ zachcony tern Beust

zebra kompani z 32 .,akcyonalistów" (w ich liczbie znaj-

dowali si: sam król, brat jego prymas Poniatowski. Prot

Potocki, Moszyski, Czacki i Tepper). Cena akcyi bya 1000

dukatów, lecz „kadej akcyi rozdzia na cztery kukse by do-

zwolony". Otrzymawszy potwierdzajc}' reskrypt królewski,

rozpocz roboty w r. 1784. Ale Busk nalea do klasztoru

pp. Norbertanek; wic kompania wydzierawia go na lat 40

za opat rocznego czynszu w kwocie 1000 zip. i soli 1000

garncy; na nastpnych lat 40 czynsz mia by podwojony.

W r. 1788 fabryka ta. przez cudzoziemców prowadzona, nie

dosza jeszcze do naleytego rozwoju, wyrobia soli 4.000 cent.

a sprzedawaa j po zp. 7 gr. 6 za centnar z zyskiem po

zp. 3 gr. 21 na centnarze *). Dzi róda Buskie nie su
do warzenia soli kuchennej, lecz s wysoko cenione pod

wzgldem leczniczym. Wspomniany Carosi, a take Ferber

i chemik Okraszewski badali Olkusz. W r. 1779, celem otwo-

rzenia gór Olkuskich, król próbowa zorganizowa Kompani
o 300 akcyach po 500 zp.; lecz cakowity kapita podobno

nie zebra si, robót nowych nie zaczto i kompania przez

kilka lat zbieraa tylko okruchy po dawnych hadach. Na

skutek tego niepowodzenia zapewne Stanisaw August w r.

1782 wyznaczy Ko misy Górnicz z 13 Komisarzy

pod prezydency ks. Szembeka, koadjutora pockiego i kazat

wypaca ze skarbu swojego po 48.000 zip. rocznie na koszta

exploatacyi. Komisya ta zajmowaa si gównie dobywaniem

*) Uwagi nad Uwagami str. 86. Bernoulli u Liskego. Cudzo-

ziemcy w Polsce 225, 235. Krótka fizyczna y historyczna wiadomo
o soli. W drukarni Nad w. J. K. Mci i P. Komisyi Edukacyi Narodowey

Roku 1788, str. 44—46. abcki Hieronim: Górnictwo w Polsce 1841,

Warszawa, druk Kaczanowskiego I, str. 180, 179. Raport Tadeusza
Czackiego z badania fabryk solnych pod dniem 12 lipca 1786 r. w Dz.

Handl. 1782, str. 589.
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Czarka z serwisu,

wyrobionego dla sutana na fabryce fajansów Balwederskiej w r. 1789.





Widok Horodniey podug- akwareli^
Ze zbiorów Zt;

(Przeznaczenie budynków wyjaDia si z zaczonego pin

Wewn. Dzieje Polski T. Korzona. — Do str. 247 t. H-go.



nieszczonej przy planie z r. 1789.
nta Glogera.

ia. Grodna, gdzie Horodnica jest opatrzona liczbami.)

Drukarnia Artystyczna Satnrnina Sikorskiego.
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miedzi w Miedzianej Górze pod Kielcami, dobrach bi-

skupstwa krakowskiego, wzitych przez króla w dzieraw.

P.erwsze próby wytapiania miedzi robi Nordenflicht, ale z tych

Szembek nie byl zadowolony, w memoryale bowiem, do króla

adresowanym, powiada: „Bóg mi bogosawi, e z samyche

bdów ludzi tych, którzy si chepili wysz wiadomoci
nauki metalicznej, widziaem wprowadzone sposoby pewniej-

sze, jakiemi tameczne kruszce traktowa bez trwonienia

i z umniejszeniem kosztów naley. Te sposoby przyniosa

nam krótka spokojno, któr zostawi JP. Nordenflicht po

wyjedzie swoim z Miedzianej góry do Warszawy z mie-

dzi, przez siebie niedoskonale wyrobion. Ile on przez kilka

miesicy tej swojej miedzi wyrobi, tyle po jego wyjedzie

jenera Soldenhoff przez dni 18 wyda W. Kr. Mci daleko

lepszej, lubo cay z fundamentu piec nowy postawi, zrzu-

ciwszy ten, który J?. Nordenflicht po p. Mintzu wymurowa
niedobry i za kadem uyciem grocy zapaleniem huty".

da Szembek zupenej wadzy administrowania ca kopal-

ni i fabryk na lat trzy i po 24.000 zrp. rocznie ze skarbu

królewskiego na wszystkie potrzeby i place robotników. Ko-

misya Kruszcowa pochwalia, a król przyj wszystkie wa-

runki d. 15 grudnia 1785 r. Odtd ju fabryka bya czynn;

Soldenhoff zosta jej dyrektorem jeneralnym; Komisya Men-

niczna zawara umow o dostaw 200 centnarów (a 160 ft.)

miedzi corocznie w kuponach po 17 '/
4 dukatów za cetnar,

jak pacono przedtem za mied wgiersk. Sza te na wy-

bijanie groszy i trzygroszówek. W r. 1787 zwiedza fabryk

Stanisaw August i w protokóle zapisa wasnorcznie te so-

wa: „Na znak ukontentowania mego, które uczuem z widze-

nia osobistego wszystkich czci i robót tej fabryki, kad tu

dla pamitki rk moje dnia 14 Julii 1787 Stanisaw August

król" *). Po skoczonej 3- letniej administracyi w r. 1788 biskup

*) Protokó Miedzianey Góry, (rkopis Biblioteki Publicznej

Warsz. Uniwer. Xr. 734).

Wewntrzne dzieje Polski Korzona — T. II. 16
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Szembek oddal nowemu administratorowi Soldenhofowi doby-

tych kruszców: oowianego, miedzianego, glejtowego, oraz wy

robionego spiu, miedzi, oowiu, glejty i witryolu na 67.3-14

zip.; ogólny jednak bilans 3-letni wypad niepomylnie, do-

chód bowiem wynosi! 132.099, a suma expensy 133.916 zip.

Istniao wtedy szybów 12: nowy i stary . Stanisawa, .
Krzysztofa, Antoniego, Katarzyny, Wenceslawa, Jozefa, Jana,

Michaa, Adama i Ewy. Fabryka bya czynn jeszcze w r.

1792 *). Dobywano te oów i warzono witryol. Zdaje si,

e exploatacya sza pomylnie, przynajmniej, wedug wia-

dectwa inyniera Naxa, bardzo oywia okolic; ruch tam

panowa wielki, uwijali si cudzoziemcy i rodacy: „Z nowej

kompozycyi lej dzwon}', modzierze, mae armatki etc. wa-

rzy si witryol, aun, a niespracowany w docieczeniach no-

wych wynalazków Imci p. baron Soldenhof doszed fabryko-

wania glejty z nieuytecznych mieszanin kruszców}^, która

daje dobr polew i oszczdzi garncarzom czas na kalcyno-

wanie bardzo zdrowiu szkodliwe **).

Od r. 1787 urzdza si fabryka marmurów w D-
bniku, wsi, nalecej do klasztoru Czerniaskiego pustelni-

czego Karmelitów Bosych pod dyrekcy Bacciarellego. pod-

ówczas jeneralnego fabryk inspektora. Sprowadzony by naj-

przód woch Schianta, póniej w r. 1789 zawarta w Liwurnie

umowa z Galii'm „maitre marbier". wyznaczono mu po 500

talarów rzymskich, czyli po 250 dukatów rocznej pacy, za

co mia nietylko obrabia marmury, ale te wyksztaci ucz-

niów. Komisya Ekonomiczna Skarbu J. K. Mci pod d. 18

czerwca 1788 r. zawara z Karmelitami kontrakt dzierawy

na lat 3: za sum ogóln roczn (czynszu dzierawnego)

4.000 zp. skarb królewski nabywa prawo wasnoci do wszel-

*) Rachunki i Fabryka Miedzianej Góry w aren. Jabonny szafa

VI, póka X. nr. 417.

**) Uwagi nad Uwagami, str. 86—86. abcki: op. cit. I, 273,

303. Nax: Wykad etc, str. 149.
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kich wynalezionych w Dbniku marmurów, a klasztor zobo-

wizywa si da na rok 1.000 dni roboczych za opat
w lecie dnia pieszego po gr. 24, w zimie po 18 i za dnie

„bydlne" po 2 zip. od pary woów: skarb jednak musia sam

troszczy si o kamieniarzy patnych po 8, 10 i 12 zp. na

tydzie, tudzie o polerowników, patnych po 4, 5 lub 6 zp.

tygodniowo. Fabryka rozwina sw czynno w r. 1789,

a istniaa jeszcze w 1796; wyrabiaa kominki, blaty do sto-

ów, grobowce (ma u sol ee), wazy. ozdoby architektoniczne,

tafle do posadzek. Wszystko to byo wysyane do Warszawy

albo na sprzeda w magazynie marmurów, albo te do a-
zienek. Tak dostarczono do rotundy (salle ronde) w r. 1789

tafli za 3.956 i w r. 1793 za 1.509 zp.; król darowa Xnej
Radziwiowej grobowiec wartoci 7.200 zp.; na obstalunek

wykonywano grobowce: dla Sanguszkowej, Maachowskich

i t. d. Dochód ze sprzeday wynosi w r. 1791 zp. 61.690,

w 1792 jeszcze 48.091, ale póniej spada niej 4.000. Robo-

tników byo 40, w tej liczbie majstrów kamieniarzy 22 *).

Nareszcie upowani król Tyzenhauza do zakadania

fabryk w ekonomiach litewskich, a nadto zwiedza osobicie

warsztaty w Busku, chcia schodzi w podziemne szyby (po-

wstrzymay go tylko perswazye osób otaczajcych), rozma-

wia dobrotliwie z robotnikami, zachca ich do cierpliwej

pracy, obdarza, zasiga od nich informacyj o wszelkich

szczegóach robót i t. p. **). Na gorliwoci mu nie schodzio;

zasad}r ogólne i sposób traktowania kwestyi przemysowych

zasuguj na wszelkie uznanie; wykonania w szczegóach

dozoru technicznego nad kadem powoywanem do ycia

przedsibiorstwem nikt nie moe wymaga od niego, jako od

króla, naczelnika pastwa, obarczonego rozlicznemi sprawami -

.

*) Kontrakty, listy, ksigi rachunkowe i róne papiery do fabryki

marmurów Dbnickiej znajduj si w Jabonnie, szafa VI, póka X, nr. 416

i szafa VII, póka O, nr. 419; ksigi s prowadzone po franeuzku.

**) Uwagi nad Uwagami, str. 87. Bernoulli u Liskego 210.
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zwaywszy przeto nieprzyjazne okolicznoci polityczne i eko-

nomiczne kraju, zwaywszy szczupo funduszów skarbu kró-

lewskiego, przyzna powinnimy Stanisawowi Augustowi na

polu przemyslowem zasug wielk, nie mniejsz moe od

najznakomitszych monarchów, twórców przemysu w krajach

i chwilach szczliwszych. Zasuga ta wszake nie bya we-

dug sprawiedliwoci ocenion ani przez spóczesnych, ani

przez nowoczesnych pisarzy.

Przeceniano tymczasem zasugi wspomnianego przed

chwil Antoniego Tyzenhauza, podskarbiego nadwornego

litewskiego w latach 1765— 1780 i przez czas dugi ulubieca

królewskiego. Pierwsze haso do nadzwyczajnych uwielbie

wyszo bodaj od Wybickiego, który w Pamitnikach swoich

napisa o nim: „By to prawdziwy minister, jakiego kraj nasz

potrzebowa; byto geniusz, którego puszcze litewskie wy-

day" *). Nie tak gorco, ale zawsze z pochwaami dla prze-

mysowej jego dzialalncci pisali o nim Staszic, podró-

nicy Ber no u lii i intlantczyk S c h u 1 1 z, a pisarze XIX

wieku Jaroszewicz, Lelewel, Bartoszewicz. Kra-

szewski wygosili zdania nader dla pochlebne. wieo
jeszcze, mianowicie w r. 1S77 przypomnieli jego zasugi p.

S. K. w Kosach (Nr. 637—9 i p. Gloger w „Kwartalniku

Kosów". Ostatni, reasumujc pochway poprzedników, przy-

znaje mu stanowczo geniusz, a zarazem wysokie cnot}' oby-

watelskie, czyni go „wzorem pracy, szlachetnej i gorcej mi-

oci dobra swych ziomków i dla monych przykadem poj-

mowania obowizków obywatelskich" **).

Cenimy w Tyzenhauzie energi i artko do inicyatywy

istnie amerykask, widzimy poytek w podnoszeniu i wy-

sawianiu tych przymiotów, które bardzo rzadko objawiay

si w charakterze tak ziemianina, jak i pana polskiego; wszak-

*) Raczyski: Obraz .Polaków i Polski w XVIII wieku tom V,.

str. 26.

**) Kwartalnik Kosów, 1877, tom II, str. 44.
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e uwielbienia, w rodzaju wieo przytoczonych, wydaj si

nam tak dalece przesadzonemi. e si poczuwamy do obo-

wizku zaprotestowania przeciwko nim i ostrzeenia wszyst-

kich, a szczególnie monych, aby sobie wzoru z Antoniego

Tyzenhauza nigdy a nigdy nie brali. Czem bya „jego cnota

obywatelska", to si okae w tomie IV (§. 89); tu, zapisawszy

protestacy, rozpoznamy tylko jego dziaalno ekonomiczno-

przemyslow.

Z pomidzy magnatów polskich wyrónia si niezawodnie

Tyzenhauz pracowitoci, ruchliwoci i niewyczerpanem boga-

ctwem pomysów. Sypia podobno trzy godziny w nocy, jak

twierdzi Bernoulli *). Oprócz zarzdu rozlegemi dobrami

i agitacyi politycznej, któr prowadzi jako przywódzca rega-

listów litewskich, kupi w Wilnie drukarni od X. Marcina

Poczobutta, astronoma Jk. Mci, za 2000 czerw, z., powie-

rzy jej zarzd X. Pilichowskiemu, a w Grodnie, jak si zdaje,

urzdzi drug drukarni „JK. Mci Grodziesk", w której od-

bija „Gazet Grodziesk" (1776), „Experyment.,. dany z Lo-

giki" etc, czyli popis szkolny (1776), psaterz „chrakterem

ruskim" dla Hubarewa, kupca ze Starodubia i t. p. Zaoy
szko kadetów, w której bywao okoo 20 tu modzieców

i 7-miu nauczycieli pod dyrekcy Frantza Froelicha majora,

szko buhalteryjn, szko miernictwa, instytut pooniczy

i jak szko weterynaryjno-medyczno-chirurgiczn, której Co-

xe nadaje nawet miano królewskiej Akademii, chocia ska-

daa si tylko z dwóch klas i liczya kilkunastu uczniów utrzy-

mywanych przy zakadzie na koszcie królewskim. Jedynym

bodaj profesorem by sprowadzony z Lugdunu uczony botanik

G i 1 i b e r t; zobowiza si on do uczenia obojej medycyny

(utriusue medicinae) i „wyksztacenia poytecznych dla Rzpltej

lekarzy", oraz do zaoenia ogrodu, potrzebnego dla szkoy

medycznej. Wtpimy, eby taki uniwersalny profesor móg
w medycynie i chirurgii wznie si ze swymi uczniami po

*) Liske: Cudzoziemcy w Polsce, str. 211.
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nad poziom wiedzy felczerskiej, ale wtpliwoci nie ulega, e
starannie zajmowa si zaoonym w r. 1776 ogrodem bota-

nicznym, bo ten posiada ju w r. 1778 rolin exotycznych

1.500 gatunków i zaszczycany by pochwaami uczonych po-

dróników. „Wasnym kosztem zafundowa" Tyzenhauz gabi-

net Historyi Naturalnej, bibliotek, instrumenta fizyczne, astro-

nomiczne i anatomiczne; z tego tytuu grozi Chreptowieowi
procesem za zabranie z Grodna i darowanie Akademii Wi-

leskiej tych wszystkich zbiorów „przy transportowaniu prof.

yliberta do Wilna" *). eby podnie Grodno, przeniós do

tego miasta kadency trybunau litewskiego z Miska, na czem

naturalnie Misk ucierpia bez adnej winy i przyczyny. Wzniós
mnóstwo budynków porzdnych, po wikszej czci murowa-

nych w miastach: Kobryniu, Szawlach (okoo 50), Sokóce

(na okoo rynku). Nareszcie rozwin niezmiern dziaalno
przemysow. W kluczach królewskich kaza zakada ole-

jarnie, krupiarnie, browary, myny wietrzne i wodne; tysice

ludzi byo zajtych pdzeniem smoy i wypalaniem potau.

W swoich Postawach zaoy fabryk póciennicz i pa-

*) Akt sprzeday drukarni i kwit wasnorczny Poczobutta z dnia

24 12 1775; umowa z Ilia Hubarewem na wydrukowanie 500 egz. Psate-

rza po 28 zp. za arkusz, oprócz papieru; rachunki X. Pilichowskiego „pre-

zesa drukarni J. K. Mci Wileskiej" 1776— 1789; umowa z Janem Emanu-

elem Gilibert na lat dziesi, liczc od dnia 1,8 1775 z pac roczn po>

125 louis d'or=280 czer. zt. oprócz mieszkania, opau, ywnoci (victum)

dla niego samego, ony i dwóch sug, wreszcie pary koni na utrzymaniu

skarbowem; groba Chreptowiczowi— wszystko to w ksidze p. t. „A. Tyz„

rozmaite papiery alfabetycznie uoone'' t. I, str. 19, 20, 27, 36, 48, 76, 74

w archiwum Konst. hr. Przezdzieckiego. Tame oddzieln ksig nr. 1S

maj „Kadeci" (razem z Wojskiem czyli Garnizonami ; tabele „nacionalne"

wykazuj pod dniem 24 12 1774 kadetów 17, a 27/3 1775 kadetów 23.

„Regulament dawania lekcyi" obejmuje: sytuacy i rysunki wolnej rki,,

udzielane przez Ludnickiego, geografi, geometry teoretyczn i jzyk nie-

miecki przez X. Szczyta, arytmetyk i geometry praktyczn przez Hizber-

ka, formowania charakterów (kaligrafii?) przez Kuleszewskiego, fektowania

przez Lobro, musztry przez porucznika Brenera, algebry przez Gerace. 1 nic

wicej. Sdy podróników: Coxe: Travels I; Bernoulli u Liskego 207.
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pierni, w Szawlach fabryk pócien, w Brzeciu Li-

tewskim, fabryk sukna o 7-miu warsztatach, w Sokóce
osadzi jakich fabrykantów w obszernj"ch wieo wzniesio-

nych budynkach; a najznakomitszem jego dzieem byy fa-

bryki grodzieskie, czyli raczej dwie osad}' fabryczne: H o-

rodnicaiosona. W tych dobrach stoowych, mó-

wic sowami Wybickiego, Tyzenhauz: „jak na wielkim war-

sztacie przemysu swego zaoy pracowni. osona, miej-

sce w przelicznej dolinie blizko Grodna, gdzie najwicej r-

kodzielników miao swe warsztaty zaoy, wystawia mi

obraz prawdziwej cywilzacyi. Horodnica (przedmiecie Gro-

dna)... mogaby si w Amsterdamie mieci" *). Do do-

kadne wyobraenie powzi moemy z zaczonego widoku

Horodnicy, wykonanego akwarel w r. 1789 przez geometr

Adama Todta, oraz z planu m. Grodna przez tego geometr

w r. 1797 sporzdzonego.

Rozgldajc si bliej w tych manufakturach, spostrze-

gamy nasamprzód ich mnogo i rónorodno. W r. 1777

podczas wizyty Stanisawa Augusta naliczono tych fabryk

grodzieskch 15, w d. 1 lipca 1780 r., gdy odbierano je Ty-

zenhauzowi, liczba ta wraz z Brzesk i SzawTelsk dosza

do 23. Wyliczamy je podug spisu i obrachowania urzdo-

wego **): 1) fabryka Zota. 2) Persyarska, 3) Sukienna Gro-

dzieska, 4) taka Brzeska. 5) Pócienna Grodzieska. 6) ta-

ka Szawelska, 7) Kamlotarska, 8) Ponczosznicka, 9) Koron-

kowa, 10) Kapelusznicka, 11) Karetarska, 12) Bixmacherska,

13) Igielnicka, 14) Szpilek, 15) Kart, 16) Napilników, 17) Mo-

sinicka, 18) Farbiernia sukienna, 19) Farbiernia jedwabna,

20) Drukarnia pócienna, 21) Blech lniany 22) Blech wosko-

wy, 23) Garbarnia. Nadto bya jeszcze oficyna warsztatowa,

westyarnia, spiarnia, magazyn rónych materyaów i sklep

*') Raczyski: Obraz Polaków i Polski w XVIII w. V, 27.

**) Archiwum Gówne Królestwa ksiga Nr. 100 pod tytu.: „Stan

manufaktur Grodzieskich dnia 31 lipca 1783 roku znaleziony."
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manufakturny bwatny. Od B ernoul l'e g o *) dowiadu

jem}' si, e fabryka jedwabna liczya 62 warsztaty w dwóch

salach, e pasy polskie na fabryce persyarskiej zatrudniay

24 warsztaty, e fabryka drutu zotego i srebrnego skadaa

si z 10-ciu warsztatów i wyrabiaa galony wynalazku samego

króla, e fabryka grodzieska sukiennicza miaa 24 warsztaty

i t. d. W zakres produkcyi Grodzieskiej wchodziy tedy wyroby

galanteryjne, wykwintne i zbytkowne: ordery, siatki na konie

szlify, tasiemki do lasek, sznurki zote, porte-epees dla

Rosyan, guziki zote due i mae, wstki jedwabne weniane,

kamelerowe i niciane do wosów, szlaki, kamizelki ze szla-

kami, hafty, chustki jedwabne, a zarazem atlas pikowy, pó-

atlasek, kitajka, dyma, materye bite, grodetury, aksamity,

muliny i gazy. Nie umiemy jednake orzec z której i z czy-

jej fabryki pochodzi dywan, znaczony na czterech rogach

literami A. T., a po obu kocach herbem jego, Bawol. wedle

wyjanie udzielonych przez potomka i spadkobierc, Konstan-

tego hr. Przezdzieckiego. Moe z persyarni horodnickiej. Da-

jemy ten dywan w czciowej reprodukcyi z nadmienieniem,

e szeroko jego wynosi 2,33 metra, a dugo jest trzykro

wiksza 6,,)9
metra; e jest tkany i strzyony; wreszcie, e barwy

s bardzo delikatne i gustownie dobrane, po jednej stronie

w tonie ótym, po drugiej—w niebieskim, a przedziela je

w rodku wielki bukiet. Robotników naliczy Coxe 3.000 **)

. tak w samych warsztatach, jakote po wsiach okolicznych;

dozorujcych i kierowników 70. Bylito wycznie cudzo-

ziemcy: Francuzi w warsztatach jedwabnych, Niemcy w su-

kienniczych, Wosi i Belgowie do malowania, lakierowania,

Szwajcarowie przy bielnikach i t. d. Dyrektorem zabudowa

by major de Sacco z Werony, inspektorem generalnym Becu,

podobno niemiec rodem z Berlina, znany ju nam buchalter

Kompanii Manufaktur Wenianych, zawizanej w r. 1766

pod prezydency Zamojskiego.

*) Liske: Cudzoziemcy w Polsce, 207—210
N
*j Coxe: Travels etc. I, 220.
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Dla wytworzenia klasy rkodzielniczej z krajowców

wzito z dzieci wociaskich 300 chopców i 100 dziewczt;

dawano im odzie, straw i ma pac w pienidzach. Dla

„wszelkich uczniów Ekonomicznych przy fabrykach podwó-

rzowych i przy rzemielnikach" by przepisany „Regulament

czytania, pisania, rysowania i arytmetyki w dni witeczne"

od godziny 9 do 1 1 zrana i od 1 do 5 po poudniu. Pisania

i arytmetyki uczyli aplikanci z kancelaryi, a czytania „ jedni

drugim poka". Dyrektorowie skaryli si, e nie s w stanie

rozbudzi w nich adnej emulacyi. Na obietnice znacznych

zarobków odpowiadali, e te zarobki bd im zabierali panowie

na rachunek zalegoci. Coxe *) widzia na ich twarzach

wyraz tak gbokiego smutku, e mu si serce krajao na ten

widok; zgadywa z atwoci, e „pracuj oni z przymusu, nie

za z upodobania". I nie dziw: nie wyzwolono ich z wizów
poddastwa, oderwano od wiejskiej strzechy, od rodzin, pod-

dano pod wadz ludzi cakiem obcych, cudzoziemców i zap-

dzono do roboty niezwykej, nieznanej, a wic podwójnie uci-

liwej i przykrej.

Plan przecie by olbrzymi! Bije z niego wyranie myl
Tyzenhauza, niewtpliwie wietna i patryotyczna: stworzy

odrazu cay przemys, jakiego Polska nie posiadaa wcale,

wyzwoli si z pod jarzma zagranicy. Ta wanie myl je-

dnaa i jedna mu dzi jeszcze jednomylne uwielbienie wspó-

ziomków.

I dla nas ta myl jest wielce sympatyczn. Idzie tylko

o jej wcielenie.

Gdyby Tyzenhauz by czowiekiem pióra, sowa, teoryi,

wcieliby j w ksik, w mowy sejmowe, w towarzystwo

jakie przemysowe; lub w jak agitacy publiczn. Z ko-

*) Regulament znajduje si w archiwum Tyzenhauzowskiem hr. K.

Przezdzieckiego w ksidze 87 A. Tyz. rozmaite papiery alfabetycznie

uoone, tom II, str. 181. Coxe: Travels I, 221.
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niecznoci musiaby j rozwin a do szczegóów, rozpozna

warunki, wskaza drogi i sposoby urzeczywistnienia jej. Ale

wszyscy bez wyjtku godz si na to, e podskarbi byt

czowiekiem czynu, a wic jako taki musi by z innego sta-

nowiska sdzony.

Od takiego czowieka wymaga musimy planu ze cile

obliczonemi kosztorysami, znajomoci rzeczy i techniki, trze-

woci umysu, krótko mówic, zmysu praktycznego i wie-

dzy. Tyzenhauz wystpowa na polu fabrycznem nie jako

minister, który zachca, wspiera, kontroluje dziaania przed-

sibiorców, fabrykantów, spóek jakich, ale jako bezpore-

dni przedsibiorca i kierownik. Jakie mia do tego kwalifi-

kacje?

Oto, podobno rozum bystry i atwo chwytania zda
uczonych, których koo siebie gromadzi lubi (ale nie techni-

ków zapewne, bo tych na Litwie nie byo). Wychowany
u Jezuitów Wileskich, sysza tylko o gramatyce, syntaksie,

retoryce, poetyce, filozofii i teologii, nie zna adnego jzyka

obcego i ksiek nie lubi. Dworowanie u Czartoryskiego

w Woczynie nie dato mu te wiadomoci o urzdzeniu ja-

kiegokolwiek warsztatu lub fabryki. Tyzenhauz wiedzia tyl-

ko, e za granic mona znale ludzi; znajcych to wszystko.

Zabierajc si tedy do dziea, wysa Joachima Becu do Nie-

miec, Parya, a moe i Woch po fabrykantów i rzemielni-

ków. Byto generalny inspektor wszystkich majcych

si wznie zakadów *). Sam Tyzenhauz wybra si te w po-

dró zagranic z ksidzem Bohuszem, ale to ju dopiero w r.

1775. Nie doczytalimy, si czy zechcia popracowa w jakiej

fabryce, czy oglda i czy zrozumie by w stanie szczegóy

machin i urzdze fabrycznych? To chyba nie ulega wtpli-

woci, e wszystkich tych fabryk, jakie zakada kaza, nie

studyowa.

*) Gloger: 1. c, str. 10 i 16. Czytalimy artykulik ekonomiczny

tego Becu w Dzienniku Handlowym, ale bez szczególnego wraenia.
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S to kwalifikacye adne dla kierownika nietylko prze-

mysu fabrj-cznego, ale pojedynczej fabryki. Jake sobie ra-

dzi przy tak licznych zakladzinach? Jak pokonywa trudno-

ci wykonania? Zdaje si, e na wszystko mia jeden tylko

sposób uniwersalny: posia za granic, sprowadzi z zagranicy

ludzi, narzdzia, modele i materya surowy. Trudnoci, zda-

je si, nie istniay dla niego, poniewa nie by w stanie

przewidywa ich. Byato miao dziecka, igrajcego nad

przepaci.

A có znaczy pomys skupienia wszelkich moliwych

fabryk w Horodnicy, czyli w Grodnie? Dzi kady czo-

wiek, obeznany z elementarnemi zasadami ekonomii po-

litycznej, wie, e miejsca dla fabryk obieraj si tam, gdzie

jest atwo zaopatrzenia si w surowiec, gdzie jest atwo
wyprowadzenia wyrobów na targowisko i t. p. Przypuszczam,

e w XVIII wieku ekonomia polityczna nie bya jeszcze tak

upowszechnion, e dzieo Smith'a (the Wealth of nations)

wieo wychodzio z pod prasy: ale zmys praktyczny, uzdol-

nienie wyjtkowe Tyzenhauza powinno mu byo nasun t
prost, niezbdn i zasadnicz prawd w drodze intuicyjnej.

Czowiek spóczesny, ziemianin do pospolity, nieznanego

w literaturze imienia, autor „Uwag nad Uwagami" roz-

wija w swojem dzieku wcale jasne i poprawne pojcia eko-

nomiczne. Zastanawiajc si nad spraw ustanowienia wiel-

kich manufaktur, radzi, aby fabryki sukienne zaoono w Urz-
dowie, lub Kazimierzu nad Wis, poniewa Lubelskie obfi-

tuje w przedni wen z licznych stad owiec angielskich,

w margiel foluszów)-, w materyay budowlane, tani ywno
i spaw Wilany; w Sandomierskiem, gdzie si kopie mied,

oów, galman, kobalt, radzi warzy witryol, koperwas, haun,

wysmaa z kisów czyli pyrytów siark; w województwach:

Braclawskiem, Podolskiem. Woyskiem i Kijowskiem radzi

powikszy majdany saletrzane i t. p. *). Jakieto szczególne

*J Uwagi nad Uwagami wydanie Turowskiego, str. 80 — 81.
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warunki miay uczyni Horodnic punktem dogodnym do fa-

brykacyi wyrobów kruszcowych i jedwabnych, mulinów i pó-

cien, broni, sukna i pasów litych, które, powiedzmy nawia-

sowo, dawniej ju wyrabiano na Litwie, w Sucku?

Porywa si na olbrzymie projekty z takimi zasobami

intelektualnemi, jakimi Tyzenhauz rozporzdza, byo rzecz

w istocie mia, powiedzmy nawet zuchwa, niesychan.

Czuli to wszyscy spólczeni, czuj dzi wszyscy, którzy

o nim pisz, lub mówi. Ale jake wytómaczy to cale

postpowanie, szczególnie, gdy cel by sympatyczny dla

wszystkich, a fundacye wykonane byy na wielk skal

i z funduszów królewskich. Poniewa niepodobna byo wy-

brn z tej gmatwanin}' drogami zwykemi rozumowania

i zwykej logiki, wic zadecydowano, e Tyzenhauz by m-
em genialnym, bez umiejtnoci wnikania w kady szczegó.

A my twierdzimy, e by tylko zuchwaym magnatem

polskim z XVIII wieku bez najmniejszego poczucia odpowie-

wiedzialnoci, bez adnego wyobraenia o pracy na prawd.

Bo prezydowanie, rozprawianie, wysokie kierownictwo nie

jest jeszcze prac rzeczywist, jeli przychodzi bez poprze-

dniej praktyki na stanowiskach podrzdnych w zawodzie

fachowym, bez umiejtnoci wnikania w kady szczegó.

Kogó bowiem nazywa mamy czowiekiem genialnym?

Oczywicie takiego, który nietylko posiada w danym zakre-

sie wszelkie zasoby ludzi pospolitych, ale jeszcze wznosi si

na niedocigle dla innych wyyny, zdobywa niezwyk po-

tg i ni tworzy wielkie jakie dzieo. Moe by genialny

myliciel, genialny art3Tsta, poeta i genialni ludzie czynu

w rónych zawodach. Do któreje klasy moglibymy Tyzen-

hauza zaliczy? Z równem prawem chyba do wszystkich, bo

zarówno gotów by zakada szkoy wysze i Akademi na-

ukow na Horodnicy, nie przeczytawszy przez cae ycie

z pewnoci ani jednej ksiki naukowej, tworzy balet dla

Litwy i Warszawy, przenosi sdy grodzkie i trybunay dla

podniesienia Szawel i Grodna, kierowa polityk i zakada

fabryki, jak tylko zasysza ich nazwy. Dobra dla niego to-
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warzysza pomidzy ludmi wielkimi nie jest rzecz atw.

Porównajmy go chyba z Piotrem Wielkim. Ale, jak tylko

wybór zrobimy, zaraz pooenie zmieni si na niekorzy na-

szego bohatera. Wiadomo bowiem, e Piotr Wielki dla po-

znania wojskowoci zacz od suby w stopniu szeregowca,

a dla wtajemniczenia si w sztuk marynarsk przedsiwzi

podró do Holandyi, gdzie pracowa z siekier w rku, jako

ciela okrtowy. Tym sposobem móg zabra si póniej do

tworzenia armii i floty i stworzy je ku podziwowi wiata.

Tene Piotr, gdy chcia zakada Akademi w Petersburgu,

sam nie próbowa kreli ustawy naukowej, lecz uda si do

znakomitego filozofa Leibnitz'a i osobicie zarzdzi tylko

budow gmachu, na czem si zna.

W kocu XVIII wieku, tak samo jak dzisiaj, najbystrzej-

szy rozum nie wystarcza ju na tworzenie wielkich dzie cy-

wilizacyi bez stosownego przygotowania umysowego. Ge-

niusze nieuki byy ju wtedy niepodobnem, niemoliwem po-

jciem. To te wyrazy: „geniusz" i „Tyzenhauz Antoni"

nie mog by kojarzone w jednem zdaniu twierdzcem.

Bo jaki by rezultat z wykonania olbrzymich planów,

jaki owoc tak wielkich nakadów i zabiegów?

Rezultat atwy do przewidzenia — bankructwo, ruina.

Po dymisyi Tyzenhauza sporzdzone zostay w Kantorze Ko-

mercyalnym Grodzieskim nastpne obrachunki: *)

Tab. 124.

I. Extrakt z ksig manufakturnycb, pokazujcy: l-o wie-

le kapitau Ekonomie JKM. wlay w te manufaktury Ód daty

*) Archiwum Tyzenhauzowskie K. hr. Przezdzieckiego, ksiga 10

A. Tyz. Handel str. 9 i 10 Arch. G. K. ksiga Nr. 100, Summaryusz rema-

nentów Manufaktur Grodzieskich, jak byy 1/7 1780 przez J. P. Becu po-

dane, oraz jak si teraz znajduj dnia 1/7 1782 roku zweryfikowane i spi-

sane, z rubryki pierwszej pozycye: 28, 29, 30.
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fundacyi onych a do d. 24 Jurni 1777 r. 2-o wiele od te-

go terminu, t. j. od zaczcia kontraktu arendownego JW.

Podskarbiego Nadw. WXLit. a do 24 Junii 1780.

Art. I. Od samej pierwszej fundacyi Manu-

faktur a do 1 Julii 1770 nie mieli Ma-

nufaktury regestratury porzdnej (!): wic
zacza si przez pisanie inwentarza

generalnego, i znalazo si w manufak- zip.

turnych effektach 44.7 48

Ekonomie dalej dostarczyy (w sumie) . . . 1.450.606

JW. Podskarbi za wzajemnie przez ten czas

wybra . 533.829

Wic zostao si kapitau wzitego . . 896.776

Art. II. Ekonomie dostarczyy Manufaktu-

rom (w sumie) 468.961

JW. Podskarbi wzajemnie wybra .... 434.595

Wic Manufaktury dostay przez czas

kontraktu arend 34.365

(podpisy:) Józef Franciszek Suchodolski J. Jelec

powiatu woków, podstarosta. sdzia woków.

II Ekstrakt z ksig Kantoru Komercyalnego:

1 Julii 1780 zosta winien JW. Podskarbi . 735.719

(podpis:) J. L. Becu

Dysponent Kantoru Komercyalnego.

III Summaryusz remanentów Manufaktur Grodzieskich:

W kasie gotowizny zip. 690 gr. Q'/a

Sklep manufakturny bawatny . . „ 93.714 „ 16

Dunicy miani za pewnych . 75.826 „ 10

Razem . . „170.231 „ 5 1

..,

Jest jeszcze pozycya o 74,432 zip. za towary „extra

Grodna w Warszawie i po rónych miejscach", ale wtpimy,

czy towary te pochodziy z fabryk grodzieskich? czy nie
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byy raczej dla nich zamówione i opacone? W sumary-

uszu bowiem z dnia 31 Lipca 1783 roku znajdujemy

przy tej pozycyi dopisek: „w Lipsku, Frankfurcie, Kró-

lewcu", a niepodobna przypuci, aby te miasta miay sobie

sprowadza produkcyj modocianych warsztatów, przerabia-

jcych materya zagraniczny rkami cudzoziemców. Gdyby-

my jednak zaliczyli ca t sum na dobro fabryk Grodzie-

skich, tudzie dodali warto rónych przedmiotów, jakie

si znalazy przy warsztatach, w magazynie materyaów, a na-

wet w westyarni i spiarni, to jeszcze suma ogólna rema-

nentów 740.894 zp. gr. 26 nie pokryje 600.000 zp. zagar-

nionych ze skarbu Rzpltej i 250.000 zp. nieopaconego dugu

królewskiego, które stanowiy deficyt namacalny. Nie moe-

my za obliczy ofiar, jakie poniós skarb publiczny na cach;

wiemy tylko, e Komisya skarbu Koronnego niejednokrotne-

mi rezolucyami zwalniaa od opaty jedwabie i rozmaite przed-

mioty, sprowadzane z zagranicy dla fabryk J. K. Mci gro-

dzieskich *). Te sumy, czerpane byy nie z funduszów wa-
snych, lecz ze skarbów królewskiego i Rzpltej, bardzo ubogich,

w bardzo zym stanie znajdujcych si podówczas.

Wszyscy nasi historycy jednym gosem powtarzaj, e
powodem upadku Tyzenhauza bya zawi, stronnicze intrygi

i ciemnota, która nie pozwolia zrozumie i oceni obszernych

jego planów. Natchn nas t myl zapewne Wybicki na-

stpnemi sowy: „Powiem tylko, e ziemia nasza nie bya
jeszcze prz3'sposobion przyj w ni rzucone nasienie tylu

ekonomiczno-politycznych korzyci. Z jednej strony zazdro,

z drugiej ciemnota, wszelkiej bd najuyteczniejszej nowoci
nieprzyjacióka, sprzgy si na dzieo podskarbiego, a gdy

dla dróg prostowania i wychdoenia zgniych ciemnych

puszczy dotkn si siedziby drugiego, zaczto na gwat
dzwoni: Tyzenhauz jest tyran, despota!... W jego obronie

*) Pr. Ek. A 13, str. 327; A/15, pod dniem 20/3; 16,6, oraz str.

?76; A 16, str. 511.
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stan tylko Xe Prymas, on tylko jeden z caej rodziny

królewskiej posiada tgo i stao charakteru
1

'. Podobne

wyobraenia musiay te kry midzy ludnoci grodzie-

sk, a moe i midzy szlacht ubosz, stojc zdaa od

spraw rzdowych. Echo tych sdów yczliwych odbio si

w opisach Schultza; polegajc na zdaniu jakiego Szwajcara,

dawnego dozorcy fabrycznego, zarzuca on Tyzenhauzowi

brak cierpliwoci, która nakazywaa czeka skutku z jednego

przedsibiorstwa, nim si drugie zacznie, ale zreszt nazywa go

„twórc fabryk polskich", pokonanym przez zawi, a nawet

przyznaje mu zasug „podniesienia dochodów pastwowych".

I Wybicki nie pomija zarzutu, e „stopniowaniem nie szed

do zarodu i rozkrzewienia kultury, e chcia na puszczach

litewskich odrazu Hollandy kwitnc widzie, która wiekami

zwolna do swej dojrzaoci si wznosia *)".

Sdy takie przynosz zaszczyt sercu Wybickiego, któ-

ry pozna si z Tyzenhauzem w chwili draliwej, jako z przy-

jacielem biskupa Masalskiego, wanie wtedy skompromitowa-

nego w sprawie o roztrwonione fundusze edukacyjne. wiad-
cz te o dobrodusznoci owych Litwinów, którzy zahaczali

o przewinieniach, a podnosili dobre chci nad rzeczywist za-

sug. Zreszt miao, wystawno, rzutko i wcale nie-

zwyky a dosy dramatyczny upadek magnata uderzay wy-

obrani mas. My jednak, comy poznali ca otcha ndzy
krajowej w najkrytyczniejszej epoce porozbiorowej, comy nie

aowali trudu na obliczenie kadego tysica dochodów lub

strat nieszczsnego spoleczeswa, comy tyle zego widzieli

w samowoli, lekkomylnoci i przytpionem sumieniu panów

polskich, nie moemy przyj sdów tak agodnych. Pozosta-

wiajc tymczasem na stronie prac Tyzenhauza skarbow,

widzimy wielkie jego winy i na polu przemyslowem. Nie na-

zwiemy go twórc fabryk polskich, poniewa znamy spory

*) Wybicki: Pamitniki u Raczyskiego. Obraz V, 27 — 29, 31,

Schultz: Reise eines Lieflanders I, 45.
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szereg poprzedników jego i poniewa widzielimy go w licz-

bie czonków Kompanii Manufaktur Wenianych. Z tej to

Kompanii wzi buchaltera Becu na inspektora generalnego do

fabryk grodzieskich; jejto plany zapewne podnosi i wskrze-

sza, nie wycignwszy dla siebie adnej nauki z jej niepo-

wodze i owszem, pomnaajc niebezpieczestwa przez roz-

szerzenie jej a nadto skomplikowanego planu. Nie potzebu-

jemy objania upadku Tyzenhauza zawici lub intrygami

skoro do tego rezultatu wystarczyo chaot} rczne nagromadze-

nie rónorodnych warsztatów bez rachunku, bez kontroli

technicznej, bez zapewrnienia zapasu materyalów pierwotnych

po cenie przystpnej, z wygórowan pac robotnika (900 zip.

rocznie), z jedynym sklepem w samym Grodnie na wyprze-

da caej masy najrónorodniejszych w} rrobów. A przede-

wszystkiem nie zapominajmy, e tak z wieku jak z wykszta-

cenia i dat dziaalnoci swojej Tyzenhauz móg by tylko

uczniem Stanisawa Augusta, wykonawc jego programu i po-

mysów; nieudatne za przeprowadzenie szczegóów kae nam

tylko uzna, e by zym wykonawc zamiarów królewskich.

A czy te pozostao co po nim?

Pod wieem wraeniem katastrofy Staszic pisa z a-
lem: „Ju pustki. Ju nie masz Horodnicy. Ju sztuczny cu-

dzoziemiec, zebrawszy swe narzdzie, z natrzsaniem wycho-

dzi z cudzego kraju. Ju tysice rk przemylnych ebrz
chleba. Nagle od jednego a do drugiego koca kraju kady
obywatel ten okrutny raz poczu". A dalej baga, aby król

odnowi te fabryki „zaniechawszy rkodzielnie jedwabne, bo

w tych ustanowieniu by uczyniony bd *).

Sterczce do dzi dnia zwaliska osony, których nikt

nie uzna za dogodne do jakiegokolwiek uytku, zdaj si

stwierdza wiarogodno tego smutnego obrazu.

*) Staszic: Uwagi nad yciem J. Zamoyskiego, str. 103, 104.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. II. . 17



Pozostay jednak „manufaktury Grodzieskie" a do ro-

ku 17 c
'-l. We trzy lata po upadku Tyzenhauza w inwenta-

rzu, podpisanym przez A. Schnekera*), figuruj jeszcze fabryki

zota, persyarska, karetarska, kart i sukienna wraz z farbiar-

ni oraz porzdkarnia Brzeska; najwiksz sum (100.020 zp.)

reprezentuje fabryka sukienna, za ni idzie karetarska (39.582

zp.), inne s szacowane na kilka lub kilkanacie tysicy zp.

Jeszcze w roku 17^'_' dla manufaktur grodzieskich, których

dyrektorem by podówczas niejaki Bylczyski, szy bez opaty

cla koszenila i „indykt" (zapewne indygo) po kilkadziesit,

a nawet po kilkaset funtów **). Schultz, zwiedzajc Gro-

dno, wspomina tylko o fabryce sukiennej i t ma za upada-

jc, lecz konstytucya sejmu grodzieskiego tego roku mówi

o fabrykach w liczbie mnogiej i przycza do nich dom „Aka

demi zwany ***)." Wydzia Potrzeb Wojskowych podczas

powstania Kociuszkowskiego zawiera kontrakt z grodzie-

sk „Manufaktur Sukienn" o sukna onierskie i kaza jej

wyliczy na rachunek obstalunku zp. 63.034 groszy 15****).

Utrzymywaa si te w Kobryniu fabryka elazna z myna-

mi, foluszami oraz domami, pastewnikiem i ogrodem dla rze-

mielników; wzi j w dzieraw niejaki Rajski, który si

posugiwa robotnikiem krajowym *****). Inne manufaktury,

tak samo jak Akademia, szkoa kadetów etc. przez Tyzen-

hauza zakadane, upady, ale nie z winy Stanisawa Augu-

sta, bo ten, jak widzimy, nie zaniedbywa swoich zakadów

przemysowych a do koca panowania swego, nawet w naj-

ciszych chwilach—podczas drugiego zozbioru.

*) Archiwum Gówne Królestwa ksiga Nr. 100, Stan manufaktur

grodzieskich dnia 31/4 1783 znaleziony,

••i Pr. Ek. A/30, str. 7S3, 785.

I
Schultz: Reise eines Lieflanders I, 44; Konst ytucye 1793 r.

cz III, A tit. Zamiana Domu fabryk grodzieskich.

****) Gaz. Rzd. 1794 Nr. 8 z dnia 8,7, str. 29.

i Dz. Handl. 17S9, str. 34.
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41. Zwracajc uwag na daty. zapamitajmy sobie,

i w pierwszym okresie badanej przez nas epoki pracowaa

na polu przemysu fabrycznego wielkiego jedna tylko Kom-
pania Manufaktur Wenianych i to z niepomylnym rezul-

tatem.

Gówna dziaalno Stanisawa Augusta, bezporednia

i za porednictwem Tyzenhauza lub kompanij akcyjnych przy-

pada na okres drugi. Nie jest ona bynajmniej samotn, za-

poznan wród spoeczestwa. Owszem objawi si wród
panów i szlachty popd ogólny do zakadania fabryk, spro-

wadzania rzemielników, do wszelkich przedsibiorstw prze-

mysowych. Ndza, zrzdzona przez katastrof rozbiorow,

budzia z ospalstwa szlacht: fatalne bilanse handlowe pou-

czay ludzi, wysze stanowiska zajmujcych, o potrzebie wy-
zwolenia si z zalenoci ekonomicznej przynajmniej od Fry-

deryka II. Nie byo wic bodaj ani jednego rodu paskiego.

któryby si jakiej fabr}rkacyi nie ima.

Czartoryscy zaoyli kilka fabryk mianowicie: w Staszo-

wie i w Korcu. W Staszowie, niedaleko od Krakowa,

a raczej od Poaca, zaoona bya fabryka sukienna przez

Augusta Czartoryskiego, wojewod ruskiego (a wic przed

17S0 rokiem"); ta „dostatkiem dodawaa sukien ordynaryjnych

dla wygody krajowej", ale w posiadaniu Lubomirskiej, jeli

si nie myl, marszakowej w. k.. córki Ncia Augusta „podu-

pada znacznie". Jednake w roku 1788 liczya jeszcze „fa-

brykantów istnych" 12tu, wyrabiaa okoo 600 postawów

na rok w gatunkach od 4 do 6ciu zp. za okie, w rónych
kolorach, a mogaby wyrabia i po 1.000 postawów', gdyby

miaa zamówienia. Bya tam i fabryka pócien, lecz o niej

bliszych szczegóów nie podajemy *). \Y W o c z yn i e

Raporta o fabrykach sukiennych z prowincyi krakowskiej: su-

perintendenta Gruszeckiego pod dniem 17/1 1789: pisarza komory Poaniec,

Krasuskiego w Archiwum Skarbowem Koronnem dzia XXX, plik Nr. 34.
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bya fabryka sukien w roku 1794. W Korcu (w p -wiecie

uckim) Xie Józef, stolnik litew. utrzymywa trzy fabryki:

1) sukienna w samem miecie skadaa si z 10 warsztatów,

a w tej liczbie znajdoway si dwa warsztaty ydowskie z 60

robotnikami; ztd wnosi mona, i liczba ogólna robotników

dochodzi musiaa do 300tu. Czynn by zacza zapewne

z pocztkiem roku 1786, poniewa dyrektor jej Ziemiecki.

wezwany urzdownie przez oficyalistów skarbowych, zoy
wykaz produkcyi trzechletniej w dniu 11 grudnia 1788 roku.

Widzimy z tego wykazu, e w cigu lat trzech fabryka wy
robia postawów: sukna ordynaryjnego 293n/16 , mystelfaino-

wego 1 40 '

,'

4 , alpai ordynaryjnej 111 1

/2 , mystelfainowej

kuczbai 70, dek 38 T

/
4 , kiru 62, razem wszystkiego postawów

1.350'7ir,j czyli przecitnie po 450 na rok. Zapewne prowadzon

bya dobrze, gdy w roku 1791 dowiadujemy si, e produ-

keya dosza do 800 postawów rocznie, e najwicej pracuje

dla wojska, ale te wyrabia czasem i sukna extrafajnowe to

jest najciesze w najwyszych gatunkach. 2) Farfurowa (fa-

jansów) na Józefinie pod miastem na 86 warsztatach wyra

biaa garnuszki, imbryki, naczynia kamienne; w r. 1791 za-

czynaa wyrabia porcelan. Miesicznie wychodzio z niej

do 20.000 sztuk; mogaby i wicej, ale brako odbytu, cho-

eia skad}' byy urzdzone w Berdyczowie i Warszawie.

Wyrób}7 jej miay by doskonae, ledwie nie wyrównywajce

zagranicznym, jak wiadcz Magier i Jezierski*).

Kotaj: Stan owiecenia w Polsce u Raczyskiego. Obraz XII, 68.

Dz. Handl. 1788, str. 575 — 581. Rekwizycye Generauw w 7-brze 1794,

plik a 35, raport Witthofa z Terespola z dnia 13/9.

*) Uwiadomienie z fabryki sukiennej w Korcu dnia 11/12 1788

z podpisem Ziemieckiego znajduje si w powoanej plice Nr. 34 dziau XXX
Archiwum Skarb. Koron. Dz. Handl. 1791, str. 46, 49; 178S, str. 575 —
581. Magier Estetyka c. 29. Jezierski: Wszyscy bdz, str. 89.

Gobiowski Ludw. Z dziejów ceramiki w Bibl. Warsz. 1877, tom III,

str. 187.
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Dajemy tu wiern reprodukcy filianki porcelanowej z cyfr

Stanisawa Augusta na pokrywce i widokiem fabryki na

spodku. 3) Kapelusznicza. Bya te podobno i fabryka pó-

ciennicza.

Z rodu Potockich Prot zakada, jak ju wiemy, ca
osad fabryczn w M a c h n ó w c e: 1) fabryka tameczna su-

kienna liczya 6 warsztatów, które wydaway po 240 posta-

wów sukna ordynaryjnego rocznie: wen sprowadzaa po

czci z Lubelskiego, a po czci z Jas (z Modawii) i z Ro-

sji: 2) fabryka kapelusznicza, wyrabiaa przewanie kapelu-

sze proste z weny ukraiskiej, które miay „wielki pokup

i rozchód na Ukrainie;" 3) w Cudnowie bya fabryka fajan-

sów: mia te Prot 4) fabryk sukiennicz, na Pradze,

przedmieciu Warszawy *) Wincenty Potocki, podkomorzy

koronny „z troskliwoci o pomnoenie rkodzie" zaoy
w swoim Niemierowie: 1) fabryk skór w gatunku an-

gielskim; wyrób by dobry tak dalece, e wychodzi za gra-

nic i e ju w roku 1784 czysty dochód wynosi 8.400 zip.;

St. August, zwiedzajc t fabryk d. 16 maja 1787 r.. zaszczy-

ci pochwa dyrektora jej Mullera; 2) fabryk sukien; 3) ru-

ralni, szabelni i fabryk strzelb; 4) kapeluszni; 5) fabryk

cyców (perkali), „zoon po czci z ludzi zagranicznych, po

czci z ydówek, liczb 300 przenoszcych". W roku 17 s -.

gdy w niej pracowao tylko 120 robotników, produkcy rocz-

n stanowio 1500 sztuk rónych gatunków; wyrób za tak

dobry by, e mona byo sprzedawa towar w Niemczech

po cenie krajowej **). Fabryk perkali odstpi Potocki mie-

Raport do J. O. Komisyi Skarbu Koronnego od kontraregestranta

Prowincyi Ukraiskiej Chuchrowskiego pod dniem 12, 12 1788 w plice Nr.

34 dziau XXX Archiwum Skarbu Koronnego Gazeta Rzdowa 1794 r.

Nr. 75. Polen zur Zeit der zwey letzten Theilungen 1807, str. 308.

" Dz. Handl. 1788, str. 57— 581; Magier: Estetyka m. War-

szawy c 2' J
: zna on rzemielnika z Xiemierowa, który pracowa póniej

w fabryce Marymonckiej. Polen zur Zeit der zwey letzten Theilungen 1807,

str. 308.



szczaninowi Henri Amiet et Comp., który zada od Komi-
sy i Skarbu Koronnej w 178.") roku ulgi na cle, poniewa mia
wyprowadza wyroby swoje do Rosy i i Turcy i. Komisya a-

skawie przychylia si do proby i wyznaczya co po gr. 1^

i 15 na cyce, a po 24 gr. miedziane na „bagazye" od sztuki

ls-lokeiowej. Dyrektorem jej w latach 1789 i 1790 by ten-

e zapewne wzmiankowany ju Szl. Ewerard Ludwik Rudolf

Muller. Nie rozumiem, dlaczego ów Muller, w imieniu Kom-
panii czynicy, zapragn przenie fabryk cycow gdzie

indziej, nawet nie okrelajc wyranie miejsca, a Potocki

przez deklaracy urzdow zgadza si na takowe przeniesie-

nie wraz „z ludmi zagranicznymi i poddanymi przy fabryce

bdcymi". Komisya Skarbowa Koronna poredniczya w tej

sprawie, zapewnia o swej opiece oficyalist do spisania in-

wentarza i pisaa list do Prota Potockiego z prob, eby fa-

bryk w dobrach swoich umieci. To ostatnie danie miao
na celu zapewne zasoni Mullera i jego spók mieszczask
przed rygorem prawa, które podówczas jeszcze zabraniao

mieszczanom nabywania dóbr ziemskich *). Szczsny Potoc-

ki mia w Tulczynie fabryki sukien ordynaryjnych, pó-

cien, siode, powozów i wybornej broni palnej, a w M o h y-

Iowie nad Dniestrem fabryk win krajowych **).

Sapieha, kanclerz w. litt. mia w Róan nie (w po-

wiecie Sonimskim) fabryki bawatne, sukiennicze, póciennicze

i wiec jarzcych, a Kazimierz Nestor w Kodniu sukienn

o znacznej produkcyi, gdy Komisoryat zamawia od razu

po 20.000 okci***)'

Nna Jabonowska Anna w Siemiatyczach na Pod-

lasiu zaoya: 1) majdan saletrzany, 2) hamerni do wyra-

*) Pr. Ekonom. A 22, str. 476; A 26, str. 483; A 27, str. 1318;

A 3", str. 399.

**) Dz. Handl. 1787, str. 104; 1788, str. 575 nast. Chuchrowsk i

nie dowiedzia si cyfry produkcyi sukien.

***) Dz. Handl. 178S, str. 542. Przeoenia Dep. Umundur. raport

31 8 1794.
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biania kotów i rór^ch naczy z miedzi mosidzu, która

istniaa jeszcze w 1799 roku lubo w upadku*).

Z czterech braci Maachowskich jeden Jacek kanclerz

w. k., oprócz utrzymywania fabryk konie ckich, przez ojca

zaoonych, wszed w charakterze prezydujcego do kompa-

nii „patryotycznej" o 40 akcyach, która si zawizaa za

wpywem Stanisawa Augusta w celu poszukiwania soli pod

wsi Rczkami w województwie sieradzkiem, nalecej do

rodziny Karwosieckich **). Poszukiwania te nie doprowadziy

jednak do oczekiwanych korzyci. Stanisaw mia kunice

w Biaaczewie.

Z Poniatowskich Xe Stanisaw, podskarbi w.- litt. gor-

liwie szczepi przeirrys na Ukrainie: w Korsuniu, zaoy
fabryki sukien, zamszów, jedwabiu i saletry, w Taraszczy.

hut szklarni z fabryk zwierciade, w Sachnówce. win-

nic i plantacy tytuniu ***). Nie tyle czynami, ile radami,

wpywem i udziaem suy sprawie przemysu Micha, brat

króla, ostatecznie prymas. Widzielimy go w liczbie zaoy-
cieli Kompanii Manufaktur Wenianych, potem w liczbie ak-

cyonalistów Kompanii Beusta (Buskiej), ale najwaniejszem

jego dzieem byo „Spoeczestwo fabryki krajowej pócien-

nej". „Kontrakt" by spisany w jego paacu d. 7 listopada

1787 r. Dla tej fabryki nabyto na prawie emfiteutycznem

grunt w owiczu. Kontrakt zaczyna si od owiadczenia:

„Subskrypcy przedsiwzilimy nie tak chci zysków, jako

raczej czyst intency uczynienia najistotniejszej krajowi

przysugi". Fundusz mia skada si z 900.000 zp. podzie-

lonych na 225 akcyj ( waciwie udziaów) po 4.000 zp. war-

toci. Opata bya rozoon na cztery raty póroczne i wnie-

*) Jabonowska: Ustawy Powszechne dla dóbr moich rzd-

ców tom I, str. 15 i 169 — 173, (dyspozycya o saletrze) i w tomie VI:

Ustawy dla pisarza hamernianego, kotlarza hamernika. Holsche 1. cit.

I, 412.

**) Nax: Wykad etc, str. 153. Krótka wiadomo o soli, str. 48.

***) Dz. Handl. 1786, str. 168.
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sion do banku Teppera w miesicach lutym i lipcu w ci-

gu lat 1788 i 1789. Zarzd, czyli, jak si kontrakt wyraa,

„rzd" mia si skada z 12-tu osób po -polowie ze stanu

szlacheckiego i miejskiego; czonkowie zarzdu uywaj ty-

tuu „administratorów fabryki krajowej"; gosy obliczay si

podug liczb)' akcyj, oprócz króla i prymasa, którzy maj
oddzielne przywileje. Akcyj wyciga z kompanii nie wolno

a po skoczonych 12tu latach, rachujc termin od d. 1 lu-

tego 1788 r. Czwarta cz zysków ma pozostawa w kasie

Lila zasilenia fabryki. Na licie akcyonalistów król zapisa

si z 10, a prymas z 20 akcyami, inni zapisywali si zwy-

kle na jedne. Fabryka bya czynn ju przed grudniem r.

1788, jak si dowiadujemy ubocznie z gosu Maachowskiego

wojewody krakowskiego. Nie wiemy, ile mianowicie wyra-

biaa pócien i bielizny stoowej, lecz Jezierski nazywa j
„wielk". Miecia si po czci w zamku, a po czci w od-

dzieh^ch budynkach. Wyprzeda wyrobów owickich tru-

dnia si Kompania Kontraktowo - Skadowa, która miaa
w tym celu bezpieczny i naleycie we wszelkie potrzeby za-

opatrzony magazyn na Solcu w Warszawie; na swój dochód

Kompania ta pobieraa 10% od ceny sprzedanych pócien.

Po drugim rozbiorze kraju byt fabryki zachwia si zapewne;

domylamy si tgo z rezolucyi, powzitej na posiedzeniu

administratorów d. 21 stycznia 1794 r., wzgldem „podziele-

nia zbytnich towarów i efektów, w magazynach fabryki znaj-

dujcych si, tudzie dalszego jej urzdzenia". Zwoane byo
posiedzenie nadzwyczajne wszystkich akcyonalistów na dzie

1 marca. To zgromadzenie ogólne uchwalio likwidacy,

która jednak nie ukoczya si przed wybuchem powstania

Kociuszkowskiego, bo Rada Zastpcza odwoaa si do akcyo-

nalistów o jak ofiar na potrzeby wojska, przypominajc,

e fabryka posiada w swoim magazynie warszawskim „wiel-

kie zapasy pótna*)."

*) Kontrakt w Dz. Handl. 1 7 <S 7 , str. 657 i nast. Magier w Es-

tetyce (c 29) powiada, e fabryka owicka „nie zostaa uskuteczniona" ,.
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Chreptowicz Joachim podkanclerzy litt. dopiero okoo

r. 1790 urzdzi w dobrach swoich Wis z nie wie piec wielki,

pierwszy i jedyny na Litwie, do wyrabiania elaza; piec ten

byl czynnym w r. 1794, poniewa kolumna wojska rosyj-

skiego miaa tam i dla zabrania przygotowanych zapa-

sów *).

Nawet Poniski, ów zdemoralizowany gracz i utracy-

usz wyrabia elazo w wielkim piecu pod D r y o w e m,

mia jakie fabryki bomb i kul, których próbki posya Po-

temkinowi, sprowadzi z Xeu-Wied (Westfalia) omiu maj-

strów stolarskich, którzy byli twórcami wyszej s t o 1 a r-

szczyzny (Ebenisterie): wyroby ich sprzedawano za angiel-

skie. W liczbie tych majstrów znajdowa si Simmler, zape-

wne protoplasta rodziny tak znakomitej- dzisiaj z wyrobów

stolarskich, a jeszcze wicej ztd. e wydaa jednego z naj-

wikszych naszych malarzy artystów **)

Do wielkiego wiata warszawskiego nalecy, ale wt-
pliwej sawy uywajcy Unruh, starosta hamersztyski, stay

go, niemal domownik Stackelberga, prowadzc}* na jego

przyjciach niedzielnych gr w faraona i majcy, jak powia-

dano, pewien udzia w zyskach z wygranej***), zajmowa wy-

lecz twierdzenie to jest mylne, jak wiadcz przytoczone w tekcie fakta,

zaczerpnite z gosu .Maachowskiego na sesyi 36 z dnia 13 12 1788

(Dyaryusz urzdowy tom I, cz 2, str. 421) z broszury Jezierskiego

pod tytuem „Wszyscy bdz 1
' str. 8, z Doniesienia Gazety Krajowej

przy Nrze 1 z roku 1794, str. 12 i Nrze 19, str. 228 z Journal Historiue

str. 51 i 73, oraz Gazety Wolnej Warszawskiej Nr. 7 str. 94. Polen

zur Zeit der zwey letzten Theilungen 1807 str. 85— 7.

*) X. Osiski: Opisanie polskich elaza fabryk, tabela do karty

45 Gaz. Rzd. Nr. 18, str. 71.

**) Osiski 1. cit. Kalinka: Dokumenta w Pamitnik, w. XVIII

wydanie upaskiego X. cz 2, str. 111, Magiera 30. Nazwiska in-

nych ebenistów: Diirchs, Sterzing, Gerst, Nenecke, Fries, Romer i Dreistz.

***) Engestrom: Pamitniki tómaczy J. I. Kraszewski 1875,

Pozna, str. 41.
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datne stanowisko na polu przemysowem: wie jego Koby-
ka niedaleko od Warszawy pooona) bya siedliskiem trzech

dobrych fabryk: l) myda, które wspózawodniczyo z. rosyj-

skiem, a którego produkcya roczna dochodzia do 1.000 be-

czek, 2) poczoch wenianych, 3) pasów polskich, które miay
by przeliczne i byy brane do Wiednia dla oddziau gwar-

dyi cesarskiej polskiej; rocznie wyrabiano takich pasów po

50 do 60ciu. Ta ostatnia fabryka, czynna ju przed r. 1

przetrwaa do 1794 r. i przesza zdaje si na wasno dy-

rektora jej Filsjeana, którego podczas powstania Warszawy
„zamordowali okrutnie kozacy za to, i si wzi przeciwko

nim do ora". Jego sukcesorowie zanieli do Rady Najwy-
szej Narodowej prob o wsparcie, „gdy fabryka pozostaa

adnego im poytku nie przynosi"; otrzymali 1.000 zip. pensyi

do koca rewolucyi *).

Najznakomitszym wszake i najobrotniejszym pomidzy

dygnitarzami przedsibiorcami by Jacek Jezierski, ka-

sztelan ukowski. Senator ten niedobrej uywa opinii u na-

szego pokolenia, które pamita jeszcze tradycy o azienkach

nad Wis, zbudowanych przez niego i poczonych z domem
rozpusty (co byo nowym natenczas dla Warszawy wynalaz-

kiem). Pomci si na nim Kitowicz w imieniu stanu ducho-

wnego krótk, ale dosadn i ostr charakterystyk. Powiada

on: „Z rodzaju przeladowców duchowiestwa niepolednim

te okaza si Jezierski k. 1. Ten czowiek, nieznany w Rze-

czypospolitej za Augusta III, pierwszy raz by posem na

sejmie konwokacyjnym. Mówca atwy, ale uszczypliwy, który

sposobem jurystowskim, bdc przedtem tej professyi, umie

zbija kade zdanie, ale sam lepszego innego nie wynajduje.

Wtuliwszy si w kredyt Podoskiemu, drugiemu przed dzisiej-

*) Pamitnik Histor. Poityczny. 1783, str. 108, 378. Ga-

zeta Rzdowa Nr. 10, str. 39. Zdarza si teraz czyta w Kuryerze

Warszawskim ogoszenia o sprzeday piknych pasów suckich i koby-

eckich.
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szym prymasowi, zrobiony od niego komisarzem, przez zdzier-

stwo poddanych i oszukiwanie pana przez lat kilka zlupil

z dóbr 200.000 zip., z czem si wielokrotnie chlubi, urgajc

jeszcze prymasowi" *).

J. I. Kraszewski pod wraeniem tych gosów zapewne,

a moe te nie upodobawszy sobie kilku mów sejmowych

kasztelana, poj go jako czowieka lichego, niespokojnego,

odzywajcego si niestosownie przy obradach i przedstawi

go, jako dziwaka, niemal jako przedmiot pomiewiska dla

Izby. Nareszcie tak utalentowany historyk specyalista, jakim

X. Waleryan Kalinka, sdzi jego mowy polityczne suro-

wo i mniema, e „gra rol mieszka na sejmie", e odpiera

danie mieszczan „trywialnemi konceptami" i t. p. **).

Na naszem polu bada Jezierski ukazuje si w innej

cakiem postaci. Potrafi on zaj nas tak ywo, emy no-

towali kade jego przemówienie, kad wzmiank o nim

i, rozbroiwszy si z podejrze, oto do jakiego przyszlimy

zdania:

Jezierski nazywa siebie niejednokrotnie prostakiem nie-

uczonym i z godn uznania skromnoci, bdc ju starym

czowiekiem, korzy si przed nauk i wymow modziuchnego

Tadeusza Czackiego ***): mia jednak dowiadczenia niemao

i talent pisarski, a nawet krasomówczy niepoledni. Nie wiem,

czy by kiedy juryst, jak podaje Kit o wic z, ale on sam

wspomina, e by artyleryst. zapewne w zaodze Kamieca, bo

mieszka tam lat 8 ****); mia przeto praktyczne przynajmniej

pojcia o wojskowoci. Suba ta przypada niewtpliwie na

Kitowi cz: Pamit. z czasów panowania St. Augusta 1S45 r.,

Pozna, ukaszewicz I, 64.

**) Polska w trzech rozbiorach—passim, Kalinka: Sejm Cztero-

letni I, 243, 344, 508.

***) Dziennik Czyn. S. G. W. Sesya 297 (nie 295) z dnia 3 S

1790 roku.

****) Dzie. Czyn. S. G. W. Sesya 157 z dnia 17 9 1789; sesya

290 22 7 1790.



czasy Augusta III, bo ju na pierwszych sejmach Stanisawa

Augusta Jezierski wystpuje jako urzdnik ziemski, skarbnik,

miecznik ukowski i pose najprzód lubelski, potem nurski,

mia wic blizko 30-letni praktyk polityczn. Czy sprawo-

wa si nieskazitelnie na lawach poselskich i na krzele se-

natorskiem, które w r. 177.") dla niego umylnie odnowiono

i przywrócono? Czy te zaprzedawal swoje kreski? Dowo-

dów jasnych ani pro, ani contra nie posiadamy, raczej jednak

skaniamy wiar na jego korzy, e mówi! od serca nie za
od worka. W r. 1766 odzywa si przeciwko daniom Re-

pnina i doradza przej do porzdku dziennego, pozostawi-

wszy zaatwianie skarg dysedenckich biskupom; w r. 1 7 7
~>

znajdowa si w delegacyi sejmowej, ale powiada, e „mymy
sceny nie grali, tylko jej asystowa i poniewolnie patrze

musieli" *). Kalikst Poniski w delac>i swojej, podanej s-
dowi sejmowemu na obron brata w r. 1789, umieci Jezier-

skiego jako przekupionego czonka Delegacyi. Wspominajc
o tern, sam Jezierski nie zaprzecza wyranie, bo niestety!

dosta 5 królewszczyzn; wic broni si bardzo niewaciwym
argumentem, e sam Kalikst znajdowa si na tym sejmie,

a wzi mitr, starostwo i regiment **). W przemówieniach

jego z tej epoki nie dosyszelimy przecie patnych odgosów;

przeciwnie, wyryway mu si okrzyki bolesnego uczucia jak

np.: „Pogódcie si panowie a reszt Polski rozbierzcie"! (gdy

Antoni Sukowski da znacznej darowizny ce dla swojego

miasta Leszna), albo przeciwko Augustowi Sukowskiemu:

„Podobno si temu projektowi (banku) nikt nie sprzeciwi, bo

jestemy pewni, e nikt pienidzy nie da; dowiadczya tego

Polska, e publiczna wiara vacillat i takie piszemy prawa.

*) Dyaryusz 1766, sesya 41 z dnia 27/11. karta dd/2, strona od-

wrotna: Prot. Deleg. akt limity, Konstytucya Dyar. Seym. Ord. Warsz.

sesya 115 z dnia 8 6 1789 str. 217.

**) Dz. Cz. S. G. W. sesya 215 z dnia 30 12 1789. Vol. Leg. VIII,

f. 238.
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jakie nam nie publiczne dobro, ale wasny dyktuje interes" *).

Pomidzy papierami, znalezionymi w ambasadzie rosyjskiej,

r. 1794, nie masz jego kwitów. Godnem te jest uwagi, e
na sejmie czteroletnim, i to juz po delacyi Poniskiego, bo

w r. 1790, Jezierski wystpi! z wnioskiem, aby sejm kaza

stan bankierom i buchalterom przed sob. aby ci wyznali,

jakie i którym obywatelom polskim wypacali pensye cudzo-

ziemskie i aby ksigi swoje pod przysig od r. 1768 kom-

portowali **). Czy podobna przypuszcza, aby si kto

odwaa na podobn propozycy, gdyby wasne jego nazwi-

sko figurowao na licie przedajnoci? Przypuszczenie takie

staje si prawie niemoliwem, gdy zwrócimy uwag na cha-

rakter mówicego jowialny, rubaszny, niezdolny do gitkoci

dyplomatycznej. Czujem}* szczero i pewno siebie w ta-

kim arcie np. gdy opiera si uwolnieniu od opaty za pa-

tent szlachectwa znacznej liczby nobilitowanych, a potem

owiadcz}*!: „Odstpuj od opozycyi, ale pamitaj JW. Mar-

szaku, aby te zasugi caego nie wysuszyy skarbu, bo jeeli

W. Pan przez swoje cnot skarbu nie bdziesz broni, roz-

bior go wszyscy i ja razem z nimi bra bd". Co do epo-

ki za sejmu czteroletniego zreszt wszelkie powtpiewa-

nie ustpi musi w obec wiadectwa X. Kalinki, który

z tajnych archiw*ów pruskich przekona si, e nikt pensyj

pruskich nie pobiera, e kilka osób zgaszao si do Lucche-

sinfego o poyczki, ale i w tej kategoryi Jezierski si nie

znajdowa ***).

Nie twierdzimy, e by bezinteresownym, albo. e na

sowach jego zawsze polega byo mona. Przechwala si

*) Pr. Deleg. Zag. VI, sesya 44 z dnia 26/2 1775 r., str. 143.

sesya 65, str. 156.

**) Dyaryusz urzdowy 1790 r., sesya VI, (357) z dnia 35,2 I,

str. 123.

***) Dz. Cz. S. G. W. sesya 340 z dnia 4 11 1790 roku, Kalinka,

Sejm CzterolS-ni I, 278, 279, 280.
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np . e dal pochop zyskowi Skarbu Kor. na milion z gór
zotych z tabaki; tymczasem wiem}' z akt, e Komisya Skar.

jego ofert, jako niekorzystn odrzucia wanie w r. 177

chyba, e tak wysok warto przyznawa swemu pomysowi
o tantiemie z kadego funta tabaki na rzecz skarbu, zamiast

dzierawy ryczatowej. W osobistej sprawie z niejakim Wol-

skim skompromitowa si publicznie i jawnie. Wyzyskujc
sympatye sejmu dla przemysu krajowego, wystpi raz ze

skarg: „Kupiem w Wdztwie Sandomierskiem dobra za

7)00.000, znalazem tam stal wyborn, zniosem niektóre fol-

warki, a wszystko obróciem na fabryki, sprowadziem z nie-

maym kosztem rzemielników z zagranicy, uczyniem teraz

kontrakt z komisoryatem na dostarczenie elaza. Wszystko

to niszczy p. Wolski, bo zepsu grobl, której naprawi nie

pozwala. Niech Przew. Stany zalec Komisyi Cyw.-Wojsk,

powiatu Opoczyskiego, aby grobl naprawi kazaa, bo rze-

mielnicy rozbiegn si". Sam Król popar ten wniosek,

a Izba jednomylnie go przyja. I có? W par tygodni na-

desza odpowied Komisyi Cywilno-Wojskowej, e wstrzymaa

si od dopenienia tego rozkazu, poniewa grobl sama woda
przerwaa, a Wolski adnej krzywdy kasztelanowi nie uczy-

ni **) Miewa te zatargi z Komisyj Skarbu Kor. o plac

nad Wis w Warszawie, przywaszczony bez adnego pra-

wa ***). Zajty wci spekulacjami, dorabiajc si fortuny na

rónorodnych przedsibiorstwach, nie by wybrednym co do

rodków bogacenia si; moe te niekoniecznie prostemi dro-

gami doszed do posiadania dóbr obszernych: w samem San-

*) Porównaj gos Jezierskiego na sesji 183 z dnia 3 11 1789

i Prot. Ekonom. A 13, str. 703 i A 14, str. 31 (rezolucya z dnia 20/1

1777 r.)

**) Dz. Cz. S. G. W. sesya 297, (nie 295) z dnia 3,8 i 303 (nie

301) z dnia 16.8 1790.

***) Pr. Ek. A 16, str. 440 mia wanie swój dom przy mocie.

A 22, str. 442. A/21, str. 374; D. P. 2, str. 26.
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domierskiem lotu wsi z dwoma kocioami parafialnymi *)
r

a mia jeszcze dobra w ziemi ukowskiej, w Sieradzkiem, za-

pewne te i w innych okolicach, palc przy ulicy Danielewi-

czowskiej i kamienic przy ulicy Bednarskiej (t ulic wasnym
kosztem wybrukowa). Ale tej chciwoci ycia prywatnego

nie przenosi do spraw publicznych, przjmajmniej podczas sej-

mu czteroletniego. W cigu pierwszych miesicy prz3 rpomina

wci potrzeb rychego uchwalania podatków, potem powi-

kszania ich „bo te tylko na 40.000 wojska wystarcz", po-

tem posuwa si a do ofiar pieninych, gdy zrzek si zwrotu

opaconej raty protunkowego i wszystkich senatorów do po-

dobnego zrzeczenia si zachca. Proponowa te skarbowi,

e odda mu 3 okna soli w swojej warzelni, sobie czwarte

zostawiajc **).

Ostrymi docinkami móg si niejednemu narazi. Tak

np. o Suchorzewskim mówi w izbie: „Gdyby Rzym tylko po

zwolil. tobymy go za ycia jeszcze kanonizowali"; Stanisa-

wowi Augustowi rzek w oczy: „Mówili, i W. K. Mo
trzymasz z Moskw... co si teraz przeciwnie dzieje", albo:

„Dawae X. Panie wielkie i mae starostwa, honor}', dygni-

tarstwa i co tylko do rozdawania przyszo; sobie nic nie za-

trzymae; ale nie dawae w ojczynie zasuonym, bo pró-

nujc)- w nierzdnem królestwie zasugimy nie mieli; da-

wae i zbrodniom, gdy by od swoich i obcych przymu-

szony" ***). Przyzna jednak naley, i te docinki zwykle by-

way suszne i trafne. Wogóle za jego przemówienia, uwagi,

projekta, rady. jego cal)' udzia w rozprawach nosi cech

*) Zbiór mów i pism. Wilno 1798 (sio V, 182.

**) Dy ary us z urzd. tom I, cz 2, str. 99 (sesya 49 z dnia

13 1 1789): D\'aryusz krótko zebrany, str. 259, sesya 83, z dnia 27/3

1789; Dz. Cz. S. G. W. (sesya 183 z dnia 3/11 1789;; Kontyn. Dyar.,

str. 93.

***) Dz. Czyn. S. G. W. sesya 325 z dnia 7/10 1790; sesya 237

z d. 8,6 1790; Kontynuacya Dyaryusza, str. 214, sesya 115 z d. 8 6

1789 r.
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gorliwoci o dobro kraju. W materyach finansowych dy
zawsze do powikszenia dochodów skarbowych: wytyka wic
niedostateczno uchwalonych lub ma wydajno pobranych

podatków *), posugujc si zrcznie skombinowanym rachun-

kiem przyblionym (np. o podatku od skór). Chcia zmniej-

sza uposaenie duchowiestwu wyszemu i mówi o bisku-

pach: „nie po francuzku obesza si z nimi Rzplta", gdy za-

miast 10.000 liwrów wyznaczya po 100.000 zip. pensyi;

chcia dwa opactwa odda Akademii Krakowskiej i zloyl

swój projekt wzgldem nowego urzdzenia opactw; ale do-

maga si „opatrzenia dla duchowiestwa niszej rangi, wy-
szego uposaenia dla biskupów unickich i miejsca dla metro-

polity ruskiego w senacie" **). Wic nie Kitowiczowi, ale jemu

przyzna naley suszno i trafno w pojmowaniu tej ma-

teryi. Opiera si tylko podatkowi od fabryk i od wartoci

domów, do czego mia racye powane ***). W rozprawach

o organizacyi wojska da zniesienia szefostw; jako urzdu
zbytecznego, oraz przywilejów rotmistrza: „My podobno wi-
cej rotmistrzom czyni dobrze a gwatownie usiujemy, ni
oni pretenduj, bo tak zacni, tak majtni obywatele nie ze-

chc szaasów wojskowych pilnowa, kiedy maj wasne pa-

ace" ****). W interesie oszczdnoci da zmniejszenia mini-

steryum: „Mamy i tu 16-tu patnych ministrów, a czterech

z nich ledwo zasiada". Doprasza si ustanowienia Banku

i wasny projekt zoy *****).

*) Naprzykad w Dyaryuszu krótko zebranym, sesya S3 z dnia

27 3 1789.

**) Dz. Czyn. S. G. W. sesya 2-72 z dnia 29/5 1790; sesya S3

z dnia 27,3 1789, sesya 80 z dnia 23/8 1789 w Dyaryuszu krótko zebra-

nym I, 247,

i Konstytucya Dyaryusza, str. 82— 84. Dz. Czyn. S. G. W.
sesya 171 12/10 1789.

***) Dzie. Czyn. S. G. W. sesya 153 z dnia 10/9 i 169 8 10

1789 r.

'**) Tame, sesya 237 z dnia 8,6 1790, sesya 402 18/3 17''
1,

glos Krzuckiego.
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Obchodzia go i sprawa ydowska; sam ofiarowa si

na czonka deputacyi i projekt urzdzenia narodu ydowskiego

wnosi, lecz dla braku czasu przez rozpraw nie móg prze-

prowadzi. W sprawie miejskiej oddali si znacznie od przo-

downików reformy, jak to wykaemy niej (w §. 52); po-

mimo to zacny Barss w broszurze, która bardzo si nie po-

dobaa Jezierskiemu, przemawia do niego jako do „znako

mitego obywatela" do .,twórcy tylu fabryk i patryotyzmem

wsawionego ma". Rzemielnicy i fabrykanci przychodzili

do niego „dajc zabezpieczenia handlu i rzemiosa", i on

skada ich memoryay u laski. Bo te niejednokrotnie prze-

mawia o „ekonomice" i projekt o fabrykach wypracowa *).

Nie wida ztd wcale, eby Jezierski by wymiewany
albo nawet lekcewaony, gorliwo za jego obywatelska jest

zbyt widoczn, ebymy j mogli w wtpliwo podawa.

Kto zna dzieje sejmu czteroletniego, nieche sobie przypomni

i policzy, ilu byo posów, coby tak pilnie dosiadywali w Izbie?

ilu senatorów, coby tyle zdrowych myli wypowiedzieli, tyle

pracy podjli?

Bo Jezierski nietylko mówi i w deputacyach pracowa,

ale te drukowa broszury w kwesty i wociaskiej, któremy

rozbierali wyej (§. 28), jakote w sprawie miejskiej; umieci

artyku w Pamitniku Histor. Politycznym w kwestyi Banku

Narodowego, nader wanej i pilnej w owym czasie. Styl

jego jest dosadny, treciwy, obfity w zwroty mowy ludowej,

czasem rubaszny, ale trafiajc)' w jdro kwestyi **). Robi wra-

enie szczeroci w przekonaniach i uczuciach.

*) Dzie. Czyn. S. G. W. 347 z dnia 22 11 1791, sesya 396

z dnia 1.3 1791, sesya 400 z dnia 15 3, sesya 408 z dnia 29 3 1791.

**) Przykad rubasznoci literackiej: „Nie wierzcie warszawskim pi-

sarzom, w których rozum tak si rozmnoy, e im si w gowie mieci i

nie moe, a zatem ustpi do odka, zkd na jego miejsce fum nastpi".

Tak odpraw- daje autorom, którzy dla mieszczastwa praw politycznych

dali, i Wszyscy bdz. Rozmowa pana z rolnikiem. Dufour

str. E

Wewntrzne dzieje Polski Korzona.— T. II 18
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Koczc t charakterystyk, winnimy jeszcze zwróci
uwag, e Jezierski, chocia opiera si przedueniu sejmu w po-

dwójnym skadzie posów i uywa nawet wyrazu „nie ze-

zwol", przecie pozosta w Izbie i pracowa po dawnemu,

e po upadku konstytucyi majowej znik z widowni poli-

tycznej i nie ukaza si ani midzy Targowiczanami, ani

w Grodnie; lecz podawa znów projekty wadzom powsta-

czym 1794. Umar 84 letnim starcem w r. 1800.

Rozpatrzmy si teraz w dziaalnoci Jezierskiego na

polu przemyslowem. Kto wie, czy nie pobudki patryotyczne,

czy nie ból nad traktatami rozbiorowemi, a szczególnie nad

traktatem handlowym pruskim, popchny go na to pole?

Jeszcze w r. 1774 przemawia sowy pospolitego szlachcica,

opiera si wnioskowi ca generalnego, obstaje za sawnym
przywilejem wolnoci od ce: „Co to jest, e Rzplta szlacht

uwalniaa, a my sami na ni kadziemy to jarzmo" *). Moe
pierwszem wystpieniem jego bya wspomniana ju oferta

o dzieraw dochodu tabacznego w kocu r. 1776. Komisya

Skarbowa po dugich wahaniach zawara wprawdzie ukad

z Blankiem, Dekertem i Rafaowiczem, ale na teje zasadzie

ogólnej, jak proponowa Jezierski, a która okazaa si dla

skarbu korzystn, bo znakomicie podwyszya dochód (ze

648.000 w dwuleciu 1776—8, do 1,713.000 w 1782—4 i do

2,152.000 w latach 1786—1788. Wszed do Kompanii Ta-

bacznej Litewskiej, ale tam i „prowizy straci, i kapitau nie

dobra". Zakadania fabryk j si Jezierski zapewne póniej,

okoo r. 1780 i w dziewitem dziesicioleciu. eby powzi
wyobraenie o zasugach i uzdolnieniu na tern polu, posu-

chajmy jego wasnej mowy **).

*) Protok. Delegac. Zagajenie VI, sesya 15 z dnia 12/12 1774,

str. 61.

Z dnia 19/1 1791 w Dyaryuszu urzdowym 1790, tom I, cz.

.', str. 136 i nast.
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„Posuchajcie gosu ekonomicznego, który w naszem sej-

mowaniu nie by we zwyczaju. Wyschyby nawet spawne

rzeki, gdyby im róda wody nie dodaway. Tak wy. czyli

wasza zwierzchno, gdy nie okae niezawodnego mieszka-

com dochodu, cho absolutna wadza nie potrafi z ludu wy-

cisn podatku. Zabray nam Potencye trzy kraje wraz z sol,

przecie nie jestemy tak ubodzy, jak si by mniemamy;

jeszcze mamy ziemi wicej, ni królestwo Francuzkie, które

24,000.000 ludzi w sobie zawiera. Mamy jeszcze zapomnia-

nego kraju kilkaset mil kwadratowych w powiecie Piskim,

w uytecznych nizinach zaniedbanych. Niedostaje nam tylko

rzdu, gospodarstwa wewntrznego, fabryk, prawa niezawo-

dnego dla cudzoziemców; ci zasid nasze odogi i niezmierne

puszcze. Mamy dla nich dosy ywnoci: chleb, miso, soli (?)

a do zbytku, mamy ku ich odziey weny, lnu, konopi, skór

a nadto, ale rzdu nie mamy. Dla fabrykantów mamy me-

tale, srebro, oów, mied, stal, elazo najwyborniejsze(?), a te

zaniedbawszy robi, wszelkie z nich naczynia z zagranicy za-

pamitale prowadzimy i tak na podobiestwo czynimy, jak

w okolicy warszawskiej chopi: zboe sprzedaj, a chleb ku-

puj. Nie lepiej i my si okoo soli rzdzimy: 7,000.000 za

granic wysyamy, jako byo w raporcie Komisyi Skarbu czy-

tane... bez powrotu, poniewa Austrya prawie nic z Polski

nie potrzebuje... Polska nietylko zwróci wychodzce za gra-

nic miliony, ale utracony w Wieliczce dochód do wasnego

powróci skarbu, jeeli nad warzelni soli tak przeoy osob,

któraby nadziei publicznej nie zawioda. Posuchajcie N. Stany,

ja wam, jako praktyk i pierwszy wynalazca soli warzonej

w pozostaym kraju, najpewniejsz uczyni relacy. Uprze-

dzenie to jest polskie, eby sól kopana wielicka z dowozami

dalekiemi miaa mniej kosztowa, ni warzona przy blizkich

lasach, kiedy u mnie samego ta miara, która si przedaje na

z. 16, kosztuje z. 4, cho niema wasnego lasu. Druga

prewencya, e sól wielicka sosza, ni warzona; wielicka

sól w czycy sprzedaje sie garniec po z. 2, a moja wa-

rzona po gr. 20. Nadto sól moja blizko w równym gradusie
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slonoci z tward sol równa si; kto nie wierzy niech tu

w Warszawie dowiadcza"...

„Prócz Galicji, Wooszczyzn}'. Hiszpanii, cztery czci

wiata twardej soli nie znaj, ale yj morsk albo warzon.

Nadto sól warzona, co do zdrowia, przenosi tward, która

bez ziemnych rónych nieczystoci szkodzcych obej si nie

moe. Wynalazcy soli: X. król w Busku i ja, suga wasz,

w Szolcy innej nagrody nie damy, jak ebycie ten tak

wielki dar dla kraju mile przyjli i zlecili skarbowi, aby go

pomnoy. Fabryka w Busku bezlena potrzebuje dla drew

wyczyszczenia rzeki Nidy, jak oto byo w raporcie skarbo-

wym czytane. I to mam doda, e fabryka w Busku zoona

z bogatej Kompanii, bo z Króla Imci, X. Prymasa. Moszy-

skiego, Prota Potockiego, Teppera, Czackiego Grafa Baysta,

a do mojej nie mniejszej sama si Opatrzno przyoya.

„Fabryka moja w Szolcy potrzebuje rozszerzenia i za-

miany duchownych gruntów na królewskie bliskie, lub bi-

skupie. Ta fabryka nad wszystkie ma dobrodziejstwo natury:

pooona przy niezmiernych lasach, ley nad wielk rzek

Bzur, która wylewa si w Wis o mil 8, take blizko spla-

wnej rzeki Warty mil 2, a nadto ma wicej sony wody,

niby caa Polska potrzebowaa; ta, jako przy wielkiej obfi-

toci wody, lasów i przy spawnych rzekach, najmocniejszego

potrzebuje rozszerzenia, z której na róne czci Polski sól

spawiaby si moga. Sona woda znajduje si jeszcze

w Posku i Wilczkowicach, koo których skarb koronny czyni

staranie. Wod son w Wilczkowicach jako i w Busku, tudzie

kopalni w Rczkach wynalaz yd ubogi, ale przemylny;

wart on jest nagrody dla zachcenia drugich obywatelów; ma on

pensy od X. Króla, z tej tylko yje, a krajowi suy. Tene

yd wynalaz mied, której fabryka kosztem wielkim króle-

wskim utrzymuje si... Powiem wam X. Stany o drugiem bo-

gactwie kraju. Nie miaa Polska elaza, ale szwedzkie kupo-

waa; teraz ma go nadto: za wynalazek zeszemu Maachow-

skiemu kancl. kor. winna Polska wdziczno. A kiedy za

mn nic nikt nie powie, sam si pochwali musz. Nie miaa
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Polska stali, ani si jej mie spodziewaa, bo, mimo tyle do-

wiadczenia i kosztów przedemn na ni próno oonych
przez wspomnionego kanclerza koronnego, nie udaa si. A
dopiero na szczcie kraju polskiego Opatrzno matery do

stali i sposobno jej robienia mnie okazaa. Takowe zdarze-

nia wszystkie kraje rzdne, pomnaajc industry, wynalaz-

com opacaj, a ja nie dam za ten wynalazek innej na-

grody, jak ebym patrza na to, aby Polska tego daru Bo-

skiego uywaa, aby z niej sejm teraniejsz}^ rozkaza robi

rynsztunki wojenne i inne gospodarskie naczynia. Jeszcze

powiem: niema caa Europa tak doskonalej stali, jak ma
Sztaiermark (Styrya) w pastwie cesarskiem, a teraz Polska...

Ja, majc ochot, wszystkobym to dla uytku kraju robi,

gdyby si\ T wystarczyy; ale jestem wzgldem caego kraju

na podobiestwo jednej pszczoy, która caego ula miodem

napeni nie zdoa. Rzemioso rolnictwa, jako jest w najwy-

szym szacunku u ludzi, tak by ma w najpierwszem u nas

baczeniu. Rolnictwo polskie nazwa si mogo prawie mono-

polium w Europie. Teraz, gdy kolonie angielskie przyszy

do wolnoci, porzuciy kopalnie metalów, a wziy si do

roli, ju tak nazwane monopolium zboa polskiego psu za-

czy. Ju widzi Hollandya po kilkanacie okrtów w por-

tach swoich zboem i mk naadowanych, przedtem niewi-

dzianych, a gdy te kolonie powiksz ludno askawemi

i mdremi prawami, majc wicej ziemi wybornej, ni caa

Europa, nasze krescencye i intraty zni si i upodl. Pa-

mitajmy na to, e trzeba nam fabryk, a przez nie ludnoci,

aby nasze produkta konsumowaa, inaczej bez ludnoci zniy

si nasz majtek, nasza moc, nasza parada, nareszcie zniy

ton nasza ambicya, a wiecc ubrana odzie, gdy si po-

dlejsz okryje i t. d. nie tómacz. Mówiono mi byo z ra-

portu mennicznego, e, nie majc wasnego srebra, z obcego

bi musz monet; to jest uprzedzenie: miaa Polska za da-

wnych królów a do Wadysawa wasnego srebra dostatek,

ale nie ma rzdu i mie nie chce ludzi do tego rzemioa

zdatnych, co tak objaniam. Objechaem wszystkie góry i ko-
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palnie województwa Krakowskiego i Sandomierskiego; byem
i w Olkuszu w minach elaznych z doskonaym mineralogiem;

z kadego miejsca bralimy kruszec i fajnowali, czego mam
dyaryusz porzdnie wypisany. Przewiadczy! tene minera-

log oczy moje, e wszdzie, im gbiej sigany kruszec, ka-

dy jest tak bogaty, jak by w Olkuszu, na 4 kondygnacye

wzgbsz dobywany. Chopi jednak, nie gbic wasnym ko-

sztem, oów dobywaj. Kto nie wie, niechaj nie wierzy, e
srebrnego kruszcu natura nie utworzya, ale oowiany, a ka-

dy oów koniecznie srebro w sobie mie musi; a im w wi-
kszej gbi dobywany, tern bogatszy, ilamy wszyscy szlachta

kopania kruszców prawo, a e nie mamy umiejtnoci, na-

sze wielkie bogactwa w ziemi s jakby umare. Wszdzie
w Europie pan swego kraju otwiera góry, trz}'ma swoim ko-

stem mineralogów, buduje huty, a partykularnym kopa
kruszec pozwala, a od nich olbor czyli dziesit grzywn
srebra odbiera. Polska tego niema, a ledwie który Polak

o tym zwyczaju syszy. May zdaje si objekt fajansu angiel-

skiego, przecie za niego nie milion pienidzy za granic

wychodzi. Jest fabryka w Korcu J. O. X. Czartoryskiego,

stoln. litt., druga u mnie doskonalszego fajansu; ni angiel-

ski, byoby ich wicej i tyle, ile kraj potrzebuje, gdyby rzd
temu nie szkodzi, bo chocia wypado prawo, aby kraj za-

granicznego nie uywa. Komisye Skarbowe zagranicznym

wchodzi dozwalaj: na có prawo pisa, jeeli go nie exe-

kwowa! Niewiadomym okazaem bogactwo kraju w soli,

w srebrze, oowiu, miedzi, elazie, stali fabrykach: nie zo-

staje nam, jak te ze ziemi dobj^wa, a e trzeba na nie fun-

duszu, którego przy szczupoci skarbu podobno nie damy,

wic ja wam, N. stany, z zaniedbalego róda oka. Fundusz

na utworzenie rzeczonych bogactw mianuj Bank krajowy,

który w projektach przez rónych rónie i parcyalnie jest

napisany i proponowany, za przezemnie jedynie na profit

kraju jest uoony... Trzeba do wspomnionego rzdu ludzi

osobliwych, adn magistratur nie zajtych, dowiadczonych,

nie wspaniaych, nie leniuchów, nie studentów, intryg wy-
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branych, aie zdatnych... bo to u mnie rzecz nie pojta...

byle szlachcic, choby wyrostek, wszystko umie, wszystko

exekwówa powinien... Ma Polska ludzi ochotnych, dowci-

pnych, ale prywatnym cieniem zaslonionych, z intryg nie

oswojonych, bo nie upudrowanych; tych szuka, uywa ro-

zum kae. Powiem i o sobie, em prostak, polityki nie umiem.

ale gdyby mnie Rzplta nad sol, czyli fabrykami, lub nad

spawem rzek przeoya, prawo do tego uoya, pewna byb}"

moga swojego szczcia, a ja zaszczytu".

Znajdujemy w tej mowie wszystkie przymioty Jezier-

skiego: i chwaliburstwa troch, które uwaajmy za niezbdn

dla przemysowca zdolno do reklamowania wasnych utwo-

rów, i niedostateczne wyksztacenie naukowe (w mineralogii

szczególnie), i nie wyrobienie stylu krasomówczego, ale te

bystro pojcia, trafny pogld na warunki ekonomiczne kraju

i zagranicy, wyzwolenie si od dawnych przesdów szlachec-

kich, no — i szczer gorliwo obywatelsk.

Sprawdmy jednak te autobiograficzne pochway przez

informacye postronne, z pism spólczesnych czerpane.

Dowiadujemy si tedy, e w istocie Jezierski zaoy
we wsi Mi e dziey w Opoczyskiem fabryk elazn z pie-

cem wielkim i dwiema fryszerkami; we wsi Mai en c u wy-

stawi om fryszowni pod jednym dachem; warsztaty poru-

szane byy wod, po dwa koa do kadego komina; dalej

tartak i drukarnia; wyrabiano tu narzdzia róne elazne

i stal tward; po raz pierwszy w Polsce we wsi Sobieniach

o 4 mile od Warszawy zaoy fabryk kos, które dotychczas

przychodziy z Karyntyi i wycigay z kraju corocznie po

400.000 talarów (2 4 miliona zp.). Próbowa tu zaoy fa-

bryk poczosznicz, ale ta si nie udaa. WGrbenicach
zaoy fabryk fajansu, który mia by doskonay, ba nawet

lepszy od angielskiego pod wzgldem mocy. Nareszcie od r.

1 780 prowadzi warzelni soli w Solcy w powiecie czyc-
kim. Bya to wie naleca do arcybiskupstwa Gnienie-

skiego, czci do Kollegiaty czyckiej. T ostatni naby

Jezierski, wystawi tu porzdne budynki, sprowadzi solarzy
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i rozpocz pomylnie warzenie soli. która powszechnie bya
chwalon

A czy dobrze prowadzone byy te fabryki? Barss, po-

lemizujc z Jezierskim, zapytuje go: „Uda si cho jeden

poczosznik? wszak wszystkie w tej mierze czynione nakady

i starania byy bezskuteczne. A byle szczliwszy z Sobie-

niami, do których cale rzemielników sprowadzie osady?

Jak z nich kraj korzy, jak ty sam odebrae? Otó owe
adne i wygodne domy, puste stoj, a rkodzielnicy niewie-

dzie gdzie si rozpierzchnli" **). Pomimo to sam Barss skada

hod przed jego „przemysem do wanych zdolnym zamiarów".

Inne fabryki uda)- si lepiej i rozwijay si zapewne pomyl-
nie: w Solcy warzelnia bya czynn do r. 1795, w Malecu
istniej podobno fabryki elazne do dzi dnia. Nie zbankru-

towa na nich kasztelan, owszem zostawi znaczn fortun

potomkom swoim, którzy i dzi jeszcze uywaj zamonoci.

Zatrzymalimy si moe za dugo na dziaalnoci Je-

ziei^kiego, badalimy jego sowa, myli i przedsibiorstwa

moe zbyt szczegóowo, ale poczuwalimy si do obowizku
odgrzeba zapomnian, a nawet sponiewieran zasug. Uwiel-

bialimy Tyzenhauza, który odznaczy si tylko miaoci,
czyli raczej zuchwaoci porrysów, a tyle win niós na su-

, mieniu swojem, tyle skarg wywoa, tyle szkód i strat zrz-

dzi! Tymczasem lekcewaylimy czowieka, który pienidzy

skarbowych nie naruszy, z wasnego grosza czyni spoecze-
stwu znaczne przysugi, nie „niszczy wsi szlacheckich"

i skarg adnj-ch nie wywoywa, owszem powolaby si móg

*) Dziennik Handlowy 179 1, str. 42 — 6; cennik wyrobów e-
laznych by podany wyej pod Nr. 76. Pam. Hist. Polit. 1783, str. 377.

Krutka liz. y hist. wiadomo o soli. Rok 1788, str. 46—47. Samego Je-

zierskiego broszura: Wszyscy bdz (cz I), 1790. Warszawa. D u-

four, str. 88, 89.

**) Bezstronne Uwagi nad mow J. W. Jezierskiego, kaszte-

lana ukowskiego, miana na sejmie dnia 15 grudnia przeciwko mieszcza-

nom (broszura), str. 16.
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na publiczne hody spóczesnych, który nareszcie piórem i mo-

w, i walk w izbie sejmowej stara si nie ojczynie po-

ytek. Ze wzgldu na charakter poj ekonomicznych i na

zdolnoci praktyczne przyznajemy Jezierskiemu pierwsze miej-

sce pomidzy wszystkimi dziaaczami tej epoki na polu prze-

mysu.

48. Do kilkudziesiciu opisanych dotychczas fabryk

królewskich i paskich naleaoby doda poczet zakadów

przemysowych, prowadzonych przez szlacht ziemian, bo

w okresie drugim ruch przemysowy rozszerza si z kadym
rokiem na coraz wiksze kola. Zrozumiaa przecie szlachta,

e cudzoziemcy swoich wyrobów przywozi i podug najta-

szych cen polskich sprzedawa nie myl; e sprowadzanie

z zagranicy drogo kosztuje przy taryfach pruskich i austryac-

kich; e trzeba fabrykowa w domu, co mona. Zrozu-

miawszy t prost maxym, lubo do póno i nie do ja-

sno, zabraa si sama do tego zupenie nowego dla niej za-

wodu. Pocieszaa si oryginalnym swoim pomysem, e fa-

bryki powinny wanie kwitn po wsiach, poniewa fabry-

kant ponosi tu mniejsze, ni w miecie koszta na komorne,

utrzymanie robotników i opa *). Ale rzeczywisto zaprze-

czaa tej filozofii. „Bardzo wiele usiowa prywatnych na wpro-

wadzenie jakich manufaktur nadaremne byy", bo w jednem

miejscu szlachcic natrafi na brak materyau lub odbytu;

w drugiem— nie zabezpieczono rzemielnnika od ucisku, wic
rzdcy miejscowi zaczli si pastwi nad nowosiedlcami, a ci

porozbiegali si; gdzieindziej znów sprowadzono sukienników,

postrzygacza, farbiarza, a nie przygotowano weny, koowrot-

ków, warsztatów; zanim wszystko to zrobiono, upyno pó
roku; w cigu tego czasu rzemielnicy rozpróniaczyli si,

*) Nawet Barss jest t zasad przejty i, polemizujc z Jezierskim,

dowodzi: „e nietylko w stolicy, ale nawet w jej bliskoci znacznych fa-

bryk zakada nie mona, gdy drogo mieszka, drzewa i ywnoci
wszystkie zawody fabrykantów bezskutecznemi czyni", op. cit., str. 16.



rozpili i pouciekali. „Buntowniczy duch rzemielników 'cudzo-

ziemców) nie móg si nigdy oswoi z rzdzcym batogiem

niektórych dyspozytorów": obawiali si oni przytem „uszcz-

liwiajcej kondycyi poddastwa miejscowego" dla swych
potomków. Dostrzegali jednak ludzie bystrzejsi, e przyczyn
zawodów jest brak planty gruntownej *).

W tym wyrazie mieci si zapewne niejasne pojcie

sumy wszystkich warunków technicznych i ekonomicznych,

niezbdnych do pomylnego kierowania jakimkolwiek zaka-

dem przemysowym. e tych warunków ani pan, ani szlach-

cic polski nie posiada, to byo jasnem nawet dla nich sa-

mych, gdy wszystkie swoje rachuby opierali na sprowadza-

nych cudzoziemcach—rachuby zawodne chociaby dla tego,

e lepszy rzemielnik lub fabrykant znajdzie we wasnym
kraju zatrudnienienie korzystne i e lada jaki nawet robotnik,

idc na sub do Polaka, bdzie stawia przesadne wyma-
gania. Wic trwa i kwitnc moga by fabryka paska
lub szlachecka tylko przy zbiegu wjjtkowo pomylnych oko-

licznoci. Przy mniejsz}Tch kapitaach, przy szczuplejszych za-

sobach ziemianin nie móg te rozwin swojego zakadu na

wielk skal i udoskonali go do danej skali. To te znajdu-

jemy u szlachty tylko fryszerki lub czasem wielkie piece do

produkcyi elaznej, huty szklanne i warsztaty tkackie lub

sukiennicze, wyrabiajce towar ordynaryjny. Nie bdziemy
tu opisywali tych pomniejszych zakadów; wymienimy je

tylko w tablic}- ogólnej (Nr. 127).

Nie moemy tedy uspokoi si co do losów przemysu

polskiego, dopóki nie ujrzymy mieszczan, zakadajcych fa-

bryki, dopóki miasta wzrasta nie zaczn.

Wspomnielimy dawniej, e podczas ostatniego bezkró-

lewia w r. 1764 na sejmie konwokacyjnym prymas w mocnych

wyrazach zwróci uwag powszechn na ostateczny upadek

*) Uwagi nad Uwagami, str. 88—89, str. 79.
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wszystkich miast w Polsce; sejm te ów, skonfederowany

przez Czartoryskich „chcc one podwign", uchwali dwie

dosy obszerne konstytucye p. t.: „Ubezpieczenie miast" dla

Korony i podobn dla Litwy p. t.: „Warunek miast W. X.

Litt." *). Nie znajdujemy tu jednak adnej nowej zasady, a-

dnego pomysu wieego i ywotnego, tylko troch przepisów

policyjnych, drobne jakie ulgi i ogólnikowe potwierdzenie

przywilejów. Poytecznym mógby by artyku o zniesieniu

jurydyk wszelkich szlacheckich i duchownych, lecz ten arty-

ku nie by podobno wykonanym **). Obie te konstytucye

nie wywary adnego widomego wpywu.

Konfederacya Radomska, zamieniwszy si na sejm z r.

1767/8, piszc swe nieopatrzne lub haniebne uchway na rozkaz

Repnina, wyrzdzia mieszczanom dotkliw, a wcale niezasu-

on zniewag. Do konstytucyi traktatowej 1768 r. z Rosy
wpisano prawo kardynalne, e „moc prawodawstwa dla

Rzpltej w trzech stanach: królewskim, senatorskim i rycerskim

dotd trwajca, niewzruszon na zawsze zostawa powinna ***).

Przez pominicie mieszczan odmówiono im nazwy stanu. Xa

to upoledzenie w sferze prawa pastwowego mocno si ua-

laj w r. 1789 prawnicy-autorowie: „Zbioru praw... stanowi

miejskiemu sucych", my jednak nie przyznajemy rzeczo-

nemu artykuowi tak wielkiej wagi; sdzimy, e donioso
jego praktyczna bjda adn. Mieszczanie bowiem ju w kocu
XVI i XVII wieku nie brali rzeczywicie udziau w pra-

wodawstwie sejmów. Zdaje si nawet, e na tern polu duo
zawinili wasnem niedbalstwem *' **). Podpisy prokonsulów, ad-

*) Vol. Leg VII, fol. Si—86 i 151— 153 istr. 43—45 i 74—75).

**) Mdrzecki: Zbiór etc. V. 21.

***) Vol. Leg. VII, fol. 595, str. 277 tit. Akt osobny drugi, ar-

tyku I.

****) Delegowani miejscy w r. 1789 tómaczyli zaniedbanie udziau

w sejmach zuboeniem miast w rónych rewolucyach, brakiem funduszów

na wysanie i utrzymanie reprezentantów (Listy, rkopis Biblioteki Uniwers.
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wokatów i burmistrzów Krakowa, Lwowa. Wilna, ukazuj

si wprawdzie na wszystkich bez wyjtku aktach elekcyi kró-

lów, ale czy to nie byo czcz formalnoci! Gdyby konsty-

tucya z r. 1768 zachowaa moc obowizujc do nastpnej

elekcyi po mierci Stanisawa Augusta, tby si ju na akcie

nowego obioru nie podpisali doktorowie filozofii, prawa lub

medycyny, sekretarze J. K. Mci i t. p., reprezentujcy zwy-

kle miasta gówne z imienia tylko. Ale skoro z podpisów nie

byo rzeczywistego poytku, wic i brak tych podpisów nie

sprowadziby adnej szkody.

Szkodliwszemi nierównie okazay si w praktyce ustawy,

które miay niby ubezpiecz3 r tak obywateli, jakote handle

i rzemiosa od rónych uciliwoci i przeszkód. „Chcc
miasta nasze i miasteczka do dobrego przyprowadzi stanu

przez ustawy handlów i rzemios, Komisye... z ludzi z cnoty,

umiejtnoci zaleconych i przysig wprzód obowizanych

wyznaczemy, w których liczbie starostów i dzierawców na-

szych mie chcemy. Ci tedy komisarze... dozór... na urzdy

starociskie zdadz... Miasta i miasteczka wszystkie z pro-

pinacyi i wszelkiego innego prowentu (dochodu) miejskiego

kalkulacy coroczn przed starostami lub dzierawcami na-

szymi... aby oddaway... zalecamy". Nadto pod wzgldem s-
downictwa postanowiono: „aby mieszczanie przed swym ma-

gistratem a potem tak mieszczanie, jak i magistrat in civili-

bus przed starost odpowiadali"... Dopiero od starosty moga
i apelacya do sdów zadwornych królewskich. Dawniej za
apelacya sza bezporednio do sdów Zadwornych w koronie, lub

Assesoryi na Litwie *).

Warszawsk. Nr. 674, karta 27). Gdzieindziej czytalimy, e zraaa mie-

szczan zupenie bierna ich rola na sejmach i pogarda, jak szlachta okazy-

wa miaa prostakom „przcwrósami opasanym". Zawsze jednak zgrzeszyli

mieszczanie niedbalstwem.

*) Vol. Leg. VIII, fol. 753—758 (str. 351—353) tit. Warunek miast

i miasteczek naszych królewskich w Koronie i W. X. L.



Konstytucya ta poddaa wic mieszczan wadzy staro-

stów tak w rzeczach administracyi, jako te w sprawach s-

dowych, cywilnych, t. j. powierzya owce pieczy wilków, e
uyjemy porównania z bajki. Byoto zrobione w dobrej wie-

rze, jak niegdy w XVI wieku, kiedy Jagiellonowie nakazy-

wali starostom, podówczas posusznym jeszcze urzdnikom

królewskim, doziera, „eby si miasta poprawoway?" Albo

czy nie byto nowy zamach ku wyzyskiwaniu ludnoci miej-

skiej, ku zupenemu zniesieniu niezalenoci stanowej mie-

szczan? Medrze ki z kolegami twierdzi, e dyktowa t kon-

stytucy tylko osobisty, egoist3rczny interes sejmujcych pa-

nów, (z których kady prawie byl starost lub dzierawc

królewszczyzny\ e si posugiwali poparciem „mocarstw"

(raczej samego Repnina\ Nie moemy wasnego sdu powzi,
powtórzymy tylko wykad nastpstw nowego urzdzenia go-

sami spólczesnych.

Memoryaly miejskie z r. 1789 twierdz, e od tej kon-

stytucyi (1768) datuje si coraz wikszy ucisk mieszczan.

Starosta, otrzymawszy „jurysdykcy" sta si rzdzicielem

majtków mieszczan. „Protekcya dawana tym mieszczanom,

którzy na krzywd powszechnoci miejskiej okaz\-wali si

obojtnymi, a wzgarda i przykroci tym wyrzdzone, którzy

j od przywaszcze uchroni usiowali, zniechcia jednych

ku miejscu ich urodzeenia, drugich dusze napenia podoci.

Co gorsza! lud liczny, pracowity i dawniej sam sobie wy-

starczajcy, utraciwszy nadziej uywania owoców swego

przemysu, sprzykrzy sobie po wielu miasteczkach sw pra-

cowito, zgnunia i nie^ dziw, e w trunkach, których mu
propinacye starociskie dostarczaj; jak najusilniej zatapia

pami pomylnoci swych przodków i swojej ndzy dzi-

siejszej *).

Jest w tych sowach stronnicza przesada, bo nie pra-

cowit, przemyln i trzew ludno zasta sejm 1768 w mia-

*) Mdrzec ki: Zbiór etc. V, 21—22.
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stach. nie od tego wic roku naley nam datowa jej gnu-

no i opilstwo; niemniej wszake konstytucya przyniosa

zamiast poytku szkod. Wyniko bowiem móstwo zatargów

i procesów, wywizaa si wojna miast ze starostami sdowa
w Assesoryi *). Zdarzyo si, e gdy mieszczanie poszli do

sdu ze skarg, to starosta wracajcy zapa, do chlewu ich

wsadzili batogami obi **). Ale i bez tych gwatów nowe brze-

mi procesów stao si plag, która pomylnoci miastom z pe-

wnoci nie przysparzaa. Chci zakoczenia tej wojny pra-

wniczej tómaczy jeden z autorów bezimiennych dziwn kon-

stytucy, uchwalon dla Litwy: na sejmie r. 1776 zniosa

ona Magdeburgie, a wic prawo miejskie we wszystkich

mniejszych miastach i miasteczkach (a byo takich podobno

150) i pozostawio przy dawnym samorzdzie tylko 1 1 miast sto-

ecznych i grodowych, mianowicie: Wilno, Lid, Troki,

Kowno. Nowogródek, Wokowysk, Pisk, Misk, Mozyr, a ze

stoowych, Brze i Grodno. Za powód podane byy takie

wzgldy: 1) bawienie si mieszkaców nieumiejtnie utrzy-

mywanem rolnictwem zamiast kupiectwa, handlu i rzemios,

oraz, 2) „przeciwne" sprawowanie sdów przez nieumiejtnych

radców ***). Co do pierwszego motywu zadaniem sejmu byo
wanie zachci mieszczan do kupiectwa i rzemios, co do

drugiego zarzut by suszny, e sdy miejskie nieumiejtnie

sprawiedliwo wymierzay, e „czsto sdziy na szubienic

przestpc, który tyle ukrad, za coby mu miertelny mona
kupi stryczek" ****), e le wpisyway akta i tranzakcye do

ksig swoich; ale suszn jest te uwaga Mdrzeckiego: „jak

gdyby rzecz, poprawy wymagajc, niszczy naleao"! Skutki

*) Odpowied Woyta na zarzut}' burmistrza (bez daty, ale

w kocu 1789 lub z 1790 roku), str. 51.

**) Starych uprzedze Nowe roztrznienie 1790, str. 22

Vol. Leg. XVI, fol. 928 (str. 569) tit. Ustawa podatku X. Li-

tewskiego § 2.

Listy Patryotyczne II, 47.
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za tej konstytucyi byy fatalne: „za uchyleniem magistratu

w tych miastach... dochód}* miejskie i waciwe z nich mie-

szczanom uytki na korzy starostów zagarnionemi zostay,

ci za w niektórych miastach z dziedzicznych miejskich

gruntów, sobie przywaszczonych, paszczyzn mieszczanom

nakazywali odbywa, pomimo opaty czynszów... do skarbu

Rzpltej. Na miejscu mieszczan, sposobem tym niewolniczym

przeistoczonych w rolników, wncili si w miasteczka ydzi,

ogarnli w nich cay handel wewntrzny i wszystkie rzemiosa,

a zakupujc wyudzonym od ludu groszem protekcye starostów,

utrzymuj si w miastach *)". Inne pismo **) odkrywa nam

niemniej dotkliw niedogodno ze skasowania magdeburgii:

oto wszystkie ksigi miejskie odwieziono do grodów, a mie-

szkacy miasteczek, pozostawieni bez ubezpieczenia sprawie-

dliwoci i wasnoci, bez najmniejszego porzdku. Cale

Xstwo mudzkie, powiaty: Upicki, Braclawski, Wikomirski.

Oszmiaski, Sonimski, Orszaski, Rzeczycki i województwo

Poockie, do 200 mil kraju po nad granic moskiewsk zaj-

mujce, adnego miasta magdeburskiego nie maj. Napomyka

te pismo, e takie odarcie miasteczek nadgranicznych z wol-

noci nastpio na skutek wpywów rosyjskich; twierdzenie

to opiera si na rozwaaniu nastpstw, bo odarci z wolnoci

i „niemajcy protekcyi w prawie" mieszczanie litewscy opusz-

czali swe osad}* i przenosili si pod rosyjskie panowanie,

izaludniajc Ryg, Dyneburg. Mohylów, Mcisaw. Smolesk

i inne zagraniczne miasta, w których i dawne utrzymane

nowe wolnoci dla mieszczan przyczynione zostay. W mie-

cie Poocku mieszczanie wynosili si za Dwin na stron

rosyjsk. Anonym „Wójt" podaje nawet na 300.000 liczb

mieszczan, których ta konstytucya z kraju wypdzia za gra-

nic rosyjsk i prusk, „bo rzadko który do 11 -tu zostawio-

*) Mdrzecki: Zbiór etc. V, str. 22—23.

Gos miast i miasteczek Litewskich do N. Stanów; druk na

pojedynczym arkuszu, zapewne z 1789 lub 1790 r.
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nych miast w Litwie przeniós si". I ten autor robi te
uwag: „Zgol epoka 1768 r., od zaczcia obcej przemocy,

jest epok nieszczliwoci miast" *).

Nie wynagrodzia tej krzywdy laska, wywiadczona
mieszczanom litewskim w r. 177"): pozwolenie kupowania dóbr

ziemskich; miao to zachci cudzoziemców do osiadania w Li-

twie, oraz uatwi zakadanie wielkich manufaktur, wymaga-
jcych pracy kilkudziesit lub kilkuset osób, które atwiej

przez fabrykanta mogy by ywione i utrzymane we wsi, ni
w miastach.

Tak wic okres pierwszy zakoczy si pod ziemi dla

sprawy miejskiej wróbami. Prawodawstwo wygaszao dobre

intencye, ale nakazy jego prowadziy do wbrew przeciwnych

skutków. Bez oszczerstwa mona jeszcze do niego zastosowa

wyznanie Wybickiego: „Wygubialimy miasta wszelk nie-

sprawiedliwoci; wzgardzilim}' wszelkim przemysem, w naj-

wikszej zostawalimy ciemnoci w materyi kupiectwa" **). Je-

dyny objaw rzeczywistej troski o przemys i poszanowania

dla mieszczan wyszed od Stanisawa Augusta i osób z nim

zblionych: jego brata Michaa, Andrzeja Zamoyskiego i tego

nielicznego grona, które si podpisao na akcie spóki Manu-
faktór wenianych.

40. W okresie drugim prawodawstwo nie okazao

jeszcze adnych wzgldów dla mieszczan, jako dla stanu;

owszem sejmy ponawiay zastrzeenia, aby wszelkie „funkcye",

czyli zalene od urzdów pastwowych posady byy obsa-

dzane tylko przez szlacht, a w r. 1786 sejm oddali nie-

szlacht od awansów wojskowych i nie uwzgldni wniosku

królewskiego (propozycya 6-ta od tronu) o pozwolenie miesz-

czanom koronnym prawa kupowania dóbr ziemskich, jakto

byo ju pozwolone w W. X. Litewskiem. A jednak objawia

') Odpowied Woyta na zarzuty burmistrza, str. .".4
i 61.

**) Listy Patryotyczne tom I, str. 253.
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si z kadym rokiem wzmagajca si dno do podnoszenia

miast i polepszenia losu mieszczan.

Pisarze tego okresu, poczynajc od Barssa, który w r.

177") wyda swoje, czyli raczej tlómaczone z francuzkiego:

„Mowy za czterema stanami", gorliwie wypleniaj dawne

szlacheckie przesdy i wyjaniaj znaczenie przemysu. Naj-

trafniej traktowa t kwesty Wybicki, ju w r. 1777:

„Hiszpania, z mas swych bogactw nie moe si nazwa
bogat, bo nie moga za swe zoto dosta chleba i czego po-

trzebowaa w kraju. A gdy nie moga oywi kunsztów i rol-

nictwa dla niedostatku i gnunoci ludzi, coraz mniej i chleba

i zota postrzega u siebie.... Polska znowu z najobfitsz

ziemi wpa musiaa w ndz, bo si tylko rolniczem uczy-

nia pastwem. Mie moe niwa, ale te nie reprezentuj

wacicielowi pewnych pienidzy, lub rzeczy, któr3rch potrze-

buje, gdy upewnionej nie mamy konsumpcyi, ani uytecznej

w kraju na zboe zamiany. Jestenw w ustawicznej depen-

dencyi zagranicznego przemysu i bogactw. Oddajemy w han-

dlu zagranicznym za bezcen, i to z trudnoci pód dziki

naszej ziemi, a za ten sam przerobiony w trójnasób opaca-

my. A tak wydajc wicej, ni bierzemy pienidzy, wygu-

biamy ich cyrkulacy wewntrzn.... Bdc bez manufaktur

i przemysu, pienidze, któremy za produkta brali, byy nam
tylko jak na czas poyczone, które wnet za kupno rónego
rodzaju rkodzie wróci musielimy ~ "

.

Pamitnik Histor3Tczny od r. 1782 i Dziennik
Handlowy od r. 1786 gorliwie rozjaniali i popierali spraw
przemysu i miast; artykuy tych pism dostarczyy nam boga-

tych materyaów, jak o tern przekonywaj liczne odselacze

i przytoczenia.

W szkoach Komisyi Edukacyjnej profesorowie tóma-

cz modzi szlacheckiej, e mieszczanie s stanem zacnym,

*) Listy Patryotyczne I, 239, 250.

Wewntrzne dzieje Polski Korzonn. — T. II. ly
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e panowali czasem nad narodami, jak Rzym lub Atei

Usuwaa si tedy z umysów szlacheckich ciemna chmura

odwiecznych przesdów, dokonywaa si taka przemiana, ja-

kiej doznawa na sobie samym Wybicki, gdy, skutkiem nie-

powodze konfederacyi Barskiej, znalaz si w Hollandyi.

Przytacza on anegdot o gupim i opasym pole tureckim,

który, bdc w Wenecyi, ledwo si nie rozpk od miechu,

gdy mu powiedziano, i Rzplta wenecka rzdzia si bez su-

tana. „Ja, szlachcic polski, byem tym Turkiem... Obj te-

go na aden sposób nie mogem, e mieszczanie, burmistrze,

takim rzdzili krajem, obyli si bez króla, nie mieli szlach-

ty **)". Obejmowa to ju w roku 1777, kiedy pisa swe:

„Listy Patryotyczne", które byy czytywane u króla na wie-

czorach czwartkowych i zapewne w rónych czciach kraju,

przynajmniej przez ludzi wyksztaconych.

Najskuteczniejszy jednak wpyw na podniesienie stanu

miejskiego wywrze musiay fatalne bilanse handlowe i wy-

woany przez nie popd do zakadania fabryk. I król, i pano-

wie musieli wci posugiwa si mieszczanami, szuka po-

midzy nimi dyrektorów, inspektorów, rachmistrzów, fabry-

kantów, rzemielników, kapitalistów do spóki, poredników

do sprzeday wyrobów. Dokonywa si wic nawet zmiana

w obyczajach. I tu Stanisaw August przodowa przykadem:

jedzi do Falent, gdzie Tepper urzdza dla niego sawn
uczt w roku 1786, bywa u Blanka, który nie mia adnych

pretensyj arystokratycznych i nie obraa si za nazw „Cy-

ca". Okoo r. 1780 Prot Potocki, zostawszy kupcem, wszed

ju w stosunek koleeski z „Cycami".

Wadze rzdowe chtnie i szczerze opiekuj si przemy-

sem i miastami, a najprzód Komisya Skarbowa Koronna, któ-

*) Jarosza Kutasiskiego (ks. Jezierskiego): Uwagi nao

stanem nieszlachcckim w Polscze 1790, str. 26.

'*') Pamitniki J. Wybickiego u Raczyskiego: Obraz Polaków IV,

1S9— 190.
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ra z temi sprawami najblisz ma styczno i której zalecay

opiek nad fabrykami sejmy *).

Jeszcze w roku 1766 zalecaa ona oficyalistom, czyli

urzdnikom skarbowym, aby sukiennikom w ekspedycyach

sukien adnej nie czynili przykroci, ale „zwyczajem da-

wnym, nie wymagajc przysigi, z nimi postpowali... chcc

wszelkim sposobem utrzyma manufaktury w kraju" **).

Gdy w roku 1776 sejm uchwali prawo oszczdnicze,

Komisya wydala uniwersa do fabryk sukiennych, wzywajc
je do wyrabiania sukien w rónych kolorach na mundury

wojewódzkie i wojskowe ***). Czynia udogodnienia Mezero-

wi, fabrykantowi fajansów w Korcu, a protekcya cowa, któ-

r wykazalimy ju w § 40, zmierzaa wanie do podniesie-

nia przemysu krajowego. eby nie wraca do tego przed-

miotu, notujemy, e temi chciami oywion bya i w okre-

sie trzecim, gdy robia ulgi w pobieraniu podatku skórowego

w roku 1790, „aby z tern wiksz atwoci fabryki i rze-

mielnicy w skóry mogli by zaopatrzeni * **).

Sama nareszcie Komisya wesza na drog przedsi-

biorstw przemysowych, podejmujc si fabrykowania tabaki,

prowadzc poszukiwania soli i rozszerzajc wyrób tak elaza,

iakote narzdzi w zakadach biskupstwa krakowskiego.

Dochód z tabaki, ustanowiony w roku 1775, by pusz-

czany w dzieraw antreprenerom, lecz z pocztkiem roku

1788 Komisya postanowia wzi na siebie ca manipulacy

tabaczn. Odkupia wic od spóki antreprenerskiej zaoone
przez ni fabryki: poznask, koreck i warszawsk, zaoya

*) np. 1780 roku Konstytucya pod tyt. „Ubezpieczenie fabryk krajo-

wych", wydana dla Komisyj Skarbowych obojga narodów na sesyi 25

z dnia 30 10 w Dy ary uszu 1 780, str. 319.

**) Pr. Ekon. A 3, str. 509.

Pr. Ekon. A 14, str. 631 pod dniem 16 wrzenia 177 7 r.

****i Rezolucye Komisyi Skarbu Koronnej na not}' Komisyj Po-

rzdkowych Cywilno-woyskowych, ksiga 69, Xr. 96. Odpowied 18 i 111.
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póniej kalisk i sama sprowadzaa tytunie, zamawiaa plan-

tatorów z Ameryki, jednem sowem kierowaa caym intere-

sem, jak to poznamy dokadniej w tomie lVtym.

Pragnc zaradzi brakowi soli, Komisya wydelegowaa
dnia 28 kwietnia 1768 r. na poszukiwanie jednego ze swo-

ich czonków, Tadeusza Czackiego. Ten zwiedzi, bada i opi-

sa w swoim raporcie wszystkie „miejsca solne", o których

doszy Komisy jakiekolwiek wskazówki, a wic 'wsie: Bej-

sce, Solec, Owczary, Gumiennic, Wchock, Rczki, Szolc
i Busk; dla dwóch ostatnich da zasików ze skarbu, chocia

robot}' byy ju prowadzone przez spók Beusta i przez kl-na

Jezierskiego. Tej wanie epoce zawdzicza istnienie swoje

kwitncy i tak przez pacyentów uczszczany dzisiaj Ciecho-

cinek. Oficyalici komory celnej Nieszawa donieli zwierzch-

nikowi swemu, superintendentowi prowincyi Mazowiecki^'.

a ten Kcmisyi, e w pobliu rzeczonej komory pod wsi Cie-

chocinkiem wytryskuje woda, czciami solnemi napeniona

tak obficie, e na rolinach i ziemi okazuj si wypary wi-

doczne. Wydelegowany do bada Dziarkowski „nauki lekar-

skiej doktor" (mieszczanin z pochodzenia) raportem z dnia 27

wrzenia tego 1788 roku stwierdzi prawdziwo odkrycia.

Mniej pomylnie, czyli raczej niepomylnie wypada wyprawa
Rejcharda, wysanego w roku 1790 „do gbienia poznaków

soli" w Sosku i Wilkowicach (w czyckiem) oraz do spra-

wdzenia tam robót, prowadzonych przez Wyrwicza. W gó-

rach Racizkich widrowano sól w roku 1792. Obiecywaa
Komisya po 6.000 czerw. zt. rocznej pensyi za wynalezienie

soli kopalnej Waeckiemu i Posmanowi oraz niejakiemu Gie-

rykowi, który obiecywa wynale sól „w tej dobroci i wie-

loci, jaka jest w Wieliczce". Podobne obietnice poczyniono

niejakiemu Genez. Niemcewicz, starosta rewiatycki, jedzi do

Libawy, eby ztamtd taszy transport soli zagranicznej urz-

dzi, mijajc komory pruskie *).

*) Pr. Ekon. A
; 25, str. 385—387, 469, 272, 342; A/27, str. 1599;

A 28, str. 1586; A, 30, str. 1370. Raport Dziarkowski ego i kilka innych
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Gdy sejm oddal pad zarzd skarbowy dobra biskupstwa

krakowskiego, Komisya kazaa rozszerzy znajdujce si tam

kopalnie wgla kamiennego. „Wzity do tej pra-

cy Jakiewicz (Jan), konsyliarz J. K. Mci, Akademii paryz

kiej towarzysz". Niewtpliwie jest to profesor Szkoy Gó-
wnej Koronnej, czyli Akademii Krakowskiej *). Mia on kre-

dyt otwarty w kasie Prowincyi Krakowskiej, a w r. 1790

otrzyma cakowity zarzd nad kopalniami wgli ziemnych.

Instrukcya upowania go do sprzedawania tych wgli i do

wyznaczenia pacy górnikom, oraz kowalowi; inne za place

jakoto: pisarzowi wgielnemu po 54 zp.; steigerowi 72 zp.

i cieli górniczemu 75 zp. na miesic sama Komisj^a ozna-

czya. Brako jeszcze pieca szmelcowego i szmslcarza, ten

ostatni mia by sprowadzony z Saxonii. „Co si tyczy da-

wnych zrobów oowiu, gdy z póczek okae si dla skarbu

Kor. poytek, Komisya wydatku nie wzbroni". Kopalnia ta

istniaa zapewne pod Siewierzem. Cz3mnemi byy wci fa-

bryki Suchedniowskie (do których naleay Dbrowa i Gra-

nica), tudzie Samsonowskie. Oprócz elaza, z wielkich pie-

ców wychodzcego, kunice Suchedniowskie i Sam-
s o n o w k i e, zaczy teraz wyrabia kule, bomby, granaty,

kartacze, obrcze elazne do kuchni polowych, piece obo-

zowe, blach na pontony i feldflasze, naczynia elazne sza-

cowe. W tyche kunicach w r. 1791 rozpoczt zostaa przez

trzech Niemców, sprowadzonych z zagranicy, fabryka kos

trawnych i sieczkowych, a chop Piotr Pajk „dowcipnie" do-

podobnych znajduj si midzy lunemi arkuszami w plice 119 dziau II.

Tene robi map Soska. A/25, str. 722; A 27, str. 2033.

*) W programacie, drukowanym pod tyt. „Lekcye Akademicki e

które w Szkole Gównej Koronnej od dnia 1 padziernika 1785, a do 3C

czerwca 1786 publicznie dawane bd" w dziale pod tyt.: Szkoa Fizyczna

Jakiewicz nazywa si: Filozofii i Medycyny Dr. prezes kollegium Fizycz-

nego Akademii Nauk Paryskiej Korespondent, Doktór Nadworny J. K. .Mci,

Historyi Naturalnej, Botaniki i Chemii publiczny profesor. Ale w roku

1788— 9 niema go ju midzy wykadajcymi.
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szed sekretu robienia stali surowej, jaka przedtem robi Sol

bach magister (majster) zagraniczny". Za t przysug Komisya

udzielia mu nagrod pienin w kwocie zip. 300 i uwolnia

go od paszczyzny na cae ycie. Dochód roczny z kunic

od d. 1 wrzenia 1790 r. do teje daty 1791 r. wynosi

brutto 85.689 zip., z tego awans kunicom, utrzymanie ma-

gazynu w Warszawie i inne potrzeby zabray 19.653 zp.,

w elaztwie niewyprzedanem leao 21.101; wpyno tedy do

skarbu w gotowinie netto 44.934 zp. Potem do dnia 1 sty-

cznia 1791' dla Komisyi Wojskowej dostarczono amunicyi

i drzewa na 202.295 zp. *).

Widzielimy te niewykonane projekty np. zaoenia

„papierni krajowej skarbowej" do wyrabiania stempla „po-

niewa papiernie prywatne nie mog dostarcza w czasie

przyzwoitym i w jednakowym gatunku tyle papieru, ile go

potrzeba", albo projekt nadania prawa skadowego na towary

zagraniczne bez opaty ce miastu Krakowowi wewntrz mu-

rów, w celu podniesienia tego miasta z upadku.

Na reperacye zniszczonych gmachów w waniejszych

przynajmniej miastach: Krakowie, Piotrkowie, Lublinie, Ko-

misya wyznaczaa, lub u Rady Nieustajcej wyjednywaa fun-

dusze, czasem wasnych uywaa inynierów i ofieyalistów

do wykonania potrzebnych robót (które wymienimy w tomie IV).

Najwymowniejszy atoli dowód jej troskliwoci o dobro miast

znajdujemy pod rokiem 1790, gdy wystpia z „rekwizycy"

do Antoniego Sukowskiego, odwoujc si do jego litociwego

serca i przeselajc podania od mieszczan, oraz od ydów
Leszneskich „aby prz} rczyni si zechcia do podwignienia

m. Leszna z smutnych zwalisk handlu". Wstawiennictwo byo
skuteczne, w par bowiem tygodni potem, mianowicie pod d. 9

padziernika tego roku czytamy ju obszern umow w 16-tu

*J Frotok. Ekonom. A/26, str. 846, 856; A/27, str. 88 i 1281;

A/28, str. 652 i 1655 (z rachunku Czohaskiego ekonoma; A 30; str.

273— u::.



artykuach z podpisem Xcia Sulkowskiego, dziedzica m. Le-

szna, która potwierdza przywileje i nadania prawa Magde-

burskiego, poczynione przez ojca w r. 1738, przez samego

X-cia Antoniego w r. 1762, oraz dawne królewskie, nadaje

ulgi dla pogorzalych domów, fabryk i mynów, zapewnia wol-

no od podatku ofiary na lat 5 i t. p. Nastpnie Komisya

Skarbowa z dobrym skutkiem udawaa si do Komisyi Woj-

skowej, aby m. Leszno wolnem byo od rekruta na lat 12,

oraz, ab}' Komisoryat udzieli miastu pewn znaczniejsz su-

m tytuem zaliczki na sukna dla wojska z kilkunastoletnim

terminem wypaty. Podobnie w dobrach biskupstwa Krako-

wskiego ta Komisya w r. 1791, celem polepszenia stanu

miast tamecznych, uwalniaa na lat 10 od wszelkich po-

datków i skadek kadego, kto wybuduje dom, ofiarujc nadto

po cenie kosztu ceg i drzewo na pokrycie; zalecaa, aby

z kadego miasteczka kosztem mieszkaców utrzymywan
bya w Akademii Krakowskiej jedna kobieta „dla nauki ba-

biarskiej".

Ta Komisya, dowiedziawszy si w r. 1791. e w cigu

ostatnich trzech lat z Krakowa wyszo 1.152 rzemielników,

i e fabryki tameczne nie wytrzymuj wspózawodnictwa

z poblizkiem miastem galicyjskiem Ludwinowem, zanosia do

Komisyi Wojskowej prob o obstalunki na fabrykach kra-

kowskich dla dywizyi Maopolskiej i o zaliczenia pienine na

rachunek tych obstalunków *).

Rada Nieustajca, utworzona w r. 1775 i dodatkowemi

opisami wzmocniona w r. 1776, zawieraa w liczbie piciu

swoich departamentów policy pod prezydency jednego

z marszaków wielkich lub nadwornych **). Temu Departa-

mentowi powierzono „moc examinowania rachunków wszyst-

*) Prot. Ekonom. A 27, str. 1659, 1784, 1819: A 28, str.

i 752.

**) \'olumina Legum VIII, fol. 93 i 102 (str. 70. 74") fol. 851 -

533).



kich miast królewskich podug praw dawnych i obracania

dochodów na rozrzdzenie Policyi najpoyteczniejsze". Pozwo-

lono mu te „zawiera kontrakty z kompaniami co do m.

Warszawy tylko do zamysów potrzebnych w materyi poli-

cyi... bez wycigania nowych podatków i nie przeszkadzajc

handlom, w kraju przez obywatelów prowadzonym". Chocia

konsyliarze, obierani na sejmach, zmieniali si co dwa, albo

co cztery lata. jednake Stanisaw August umia zdoby
wpyw przewany w kadym komplecie i przeprowadzi za-

wsze swoje projekty. Znajc jego pojcia i denia, atwo

zrozumiemy, e miasta i mieszczanie znajdowali teraz yczli-

w opiek u najwyszej wadzy rzdowej. Ju na pocztku

panowania reskryptem z d. 1 czerwca 1765 r., król mianowa
Komisy Boni Ordinis do Starej i Nowej Warszawy „dla

przejrzenia i przeczytania praw, przywilejów, ordynacyj da-

wnych i innych dokumentów, w kalkulacye dawniejszych

prowentów i expens publicznych miejskich... wejrzenia, tych-

e dawniejszych kalkulacyj przez szafarzów miejskich pro-

wentowych, ju poczynion} rch, gdy si z ublieniem i krzywd
caego miasta poka, do sprawiedliwego kresu poprawienia.

Wreszcie maj wszystkie naduycia i bezprawia poznawa i sdy
Asesorskie zawiadamia" *). Od roku za 1777 byy wyzna-

czone Komisye Dobrego Porzdku (Boni Ordinis) do ró-

nych miast królestwa zwykle pod prezydency wojewody lub

starosty z kilku szlachty, osiadej w okolicy. Nie mo-

glimy doj, ile na ogó miast byo urzdzonych przez te

Komisye? Z pewnoci wiemy tylko o Krakowie, Warszawie,

Poznaniu, Piotrkowie, Kaliszu, Wschowie, Lublinie, Sando-

mierzu, o wyznaczeniu Komisyi do Brzecia Litewskiego,

Grodna, Kazimierza Dolnego, ytomierza, Wielunia, Brze-

cia Kujawskiego, Ziem: Róaskiej, Dobrzjmskiej, Bielskiej.

Proszony by te Król o mianowanie Komisyi do Kamieca

*) Z akt Komisyi Boni Ordini Magistratu Warszawy, protokó B. 1.

Nr. 3, wypis uprzejmie udzielony przez Dra Alex. Rembowskiego.
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Podolskiego. omy, Miska Litewskiego, województw Wo-
yskiego i Kijowskiego. Z jakim skutkiem? nie wiem)" *). Ory-

ginalne sprawozdanie w druku spóczesnym (z r. 1783) znam)'

jedno tylko p. t. „Stan Miasta J. K. Mci Wschowy". Jest ono

obszerne, dokadne, pod kadym wzgldem wyczerpujce;

gdyby wszystkie byy do tego podobne, nie pozostawaoby

nic do yczenia pod wzgldem statystycznym, prawno-histo-

rycznym, a nawet gospodarczym, o ile moliwemi byy ule-

pszenia przy szczupych funduszach, znacznych dugach i roz-

maitych przywilejach i zwyczajach, które hamoway spry-
sto zarzdu miejskiego. Nie wszystkie zapewne Komisye

wykonay sw prac z równ umiejtnoci i gorliwoci;

w kadym razie jednk odszukanie i przedrukowanie ich dzie

przyniosoby wielk dla historyi korzy. Nie omieszkalimy

zuytkowa znanych nam fragmentów.

Jeszcze energiczniejsz dziaalno rozwin ostatni z dru-

giego okresu komplet Rad)' Nieustajcej, mianowicie Depar-

tament Policyi, który rozpocz czynno swoj od dnia 16

listopada 1786 pod prezydency Raczyskiego, marszaka

nadwor. kor. Zwróciwszy nasamprzód uwag: „dlaczego

w miastach królewskich intraty nie powikszaj si, owszem

upadaj"? zaleci kancelaryi swojej uoy tabel, wyraa-
jc, ile kade miasto powinno mie w kasie swojej dochodu

propinacyjnego. Nie mogc spuci si na zwyczajne miast

raporta, Departament rozesa do miast subalternów swoich

„dla dochodzenia na gruncie aktualnego miast funduszu jako-

te dojcia onych istotnej potrzeby", zaradzenia wadom za-

rzdu, tudzie rewizvi zabudowa. Lustracye takie, w 33

*) Metryka Koronna ksiga kanclerska wiksza Nr. 76. reskrypta

na str. 52, 125, 320, 171, 245, 328; Nr. 8S, str. 90 — 92. Akta Departa-

mentu Policyi D. P. Nr. 4, str. 523, 547; Nr. 8, str. 25, 131, 289, 299;

Nr. 13, str. 27, 72, 427: Nr. 16, str. 36, 188, 219, 242. Dokadniej bdzie

w tomie IV § 91.



miastach dokonane *), polepszyy stan miast przez cise wy-

konanie licytacyi dochodów propinacyjnych; dostarczyy te
dokadnych wiadomoci o stanie czynnym i biernym. Wtedy,

przychylajc si do otrzymanych memoryalów, Departament

as}rgnowa na róne potrzeby miast 313.916 zp. z funduszu

propinacyjnego.

Lustratorowie wykryli, e najwiksz cz dochodów

porozrywaa midzy siebie starszyzna, e mieszczanie licyta-

cyi nie rozumiej, albo j kondyktem (zmow) niszcz, „e
niemasz ani pienidzy w kasach, ani reparacyi, e najwicej

dochodów, skadek i dugów obraca si na pieni i komisye".

„Naleaoby si spodziewa, e te miasta, uznawszy rozrz-

dzenia Departamentu Policyi by dla siebie poytecznemi, naj-

chtniej tyme posuszne byy; lecz nie wszystkie uczuy ten

zbawienny dla siebie zamiar". W niektórych miastach koron-

nych (trzech: Mawie, Solcu i Radomiu) i we wszystkich pra-

wie litewskich starszyzna stawiaa opór, odwaaa si na nie-

posluszeswo tak dalece, e Rada Niestajca musiaa zarz-

dzi egzekucy wojskow do tych miast opornych. Na przy-

szo dla zachowania porzdku i cilejszego dopilnowania

egzekucyi onego, widzc niepodobiestwo objechania coro-

cznie miast kilkuset przy szczupej liczbie, bo tylko piciu

subalternów, Departament podzieli najprzód Koron na 15cie

wydziaów, czyli komisoryatów, do kadego wydziau wyzna-

czy z szlachty osobnego dozorc przysigego pod nazw
Komisarza Policyi z pensy 1.500 zp. rocznie i stosown in-

strukcy. W pierwszym objedzie komisarze obowizani byli

dopilnowa licytacyi, przeliczy kas miejsk i depozyt dla

niej obmyle pod pieczciami starocisk i miejsk; w dru

gim reperacye wyegzaminowa. Wydziay te bylu nast-

pujce:

Warszawy, Piaseczna Grójca. Chema. Dubienki przez Kozow-

skiego, sekretarza Departamentu; rody, Szremu, Kociana, Kopaniey. Babi-

mostu, Midzyrzecza, Skwirzyna, Rogona. Miecisk przez Nagowskiego,
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1. Poznaski

2. Kaliski

3. Sieradzki

4. Kujawski

3. Mazowiecki

o. Warszawski

Tab. 125.

W Prowincyi Wielkopolskiej:

miast 17

14

15 (w tej liczbie Piotrków)

10 (z Pockiem)

18 (z om)
18

W Prowincyi Maopolskiej:

7. Krakowski

8. Sandomierski

9. Podlaski

10. Lubelski

11. Ruski

12. Podolski

13. Braclawski

14. Ukraiski

15. Kijowski

miast 17 (ale w tej liczbie obok Kra-

kowa mieszcz si Kazi-

mierz, Kleparz, Strador).

18

1

2

13

11

12

13

13 (Bohuslaw)

., 11 (ytomierz)

Razem miast królewskich

w Koronie . . . .212

We wszystkich miastach lustrowanych domy poozna-

czano numerami *), kominy murowa rozkazano. Zabiera! si

vice-sekretarza; Wyszogrodu, Mawy, Sochaczewa, Mszczonowa, Wyskitek,

Rawy, Solca przez Taskiego; Nieszawy, Dobrzynia, Róana, Sandomierza,

Opoczna, Radomia, Zwolenia przez Michalskiego; czycy, Warki, Stanisa-

wowa, Latowicza przez witorzeckiego.

*) Widzia te numerowane domy Schultz w przejedzie przez Litw.
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Departament uformowa „na wzór rzdnych krajów" kas
ogniow: w rezolucyi z dnia 1 1 czerwca 1788 „by potrzeb

osdzi, gdyby wszystkie miasta, na zaratowanie w przypadku

pogorzeliska, czyniy rok rocznie skadk od morgu z roli po

groszu miedzianym 1 , od morgu z ogrodu po groszy miedzia-

nych 2, od domu murowanego po zip. 1, od drewnianego po

gr. 15, a takowa skadka pod rozporzdzeniem Departamentu

zostawa ma" *). Rezolucya ta pozostaa jednak tylko na

papierze dlatego zapewne, e Departament nie by mocen na-

kaza i dopenia wykonania bez konstytucyi sejmowej, gdy

„skadka" taka moga by uwaan za nowy podatek. Wy-
rane zalecenie w} rda tylko do pogorzaego m. Chema, któ-

rego odbudowaniem zaj si gorliwie, bo i od Komisyi Skar-

bowej zada pewnej kwoty dla pogorzelców, i cegielni wy-

stawi, i swego subalterna (Kozowskiego) zesa do oznaczo-

nia linii rynku i ulic, i „abrysy" do ; murowania miasta po-

wydawa, i ratusz do wygód}'' sdów za przyoeniem sie

podkomorzego i starosty, rozszerzy. Podobnie m. Piotrko-

wu z powodu pogorzeli wyznaczy 20.000 zp. i allewia-

cy w czopowem na dwa lata; sprawiono z tych sum porzd-

ki ogniowe, a nawet wykupiono jeszcze zastawione wójto-

stwo za 9.000 zp. Nadto na zabudowania asygnowa De-

partament dla Piotrkowa 20.000 zp., dla Poznania 15,000 zp.

ze skarbu i 12.649 zp. z dochodów miejskich na wymuro-

wanie hauptwachu, wystawienie bramy i przebrukowanie ca-

ego rynku. W czycy przerobiono koció po-Jezuicki na

ratusz; na wybudowanie lub reperacye ratuszów obmylone

sumy w ytomierzu, Stycy, Zakroczymiu, Drohyczynie, Du-

bience, Stanisawowie, Warce, Garwolinie, Wsoszu, i Wi-

znie. W trzech miastach procesy ukoczy, dla Sandomierza,

Nieszawy, Róany, Augustowa, Wiskitek, róne sumy na wy-

kupienie folwarków i gruntów asygnowa. W Wilnie kwa-

*) To rozrzdzenie wykonanem nie byo i wanie Gronau

szy si w roku 1802, e Polska nie znaa fajerkasy.
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tery wojskowe uregulowa, w Brzeciu Litewskim Komisy
„Boni Ordinis" wprowadzi; w Poocku polskim nad granic

rosyjsk „sprawiedliwo dla mieszkaców obojej strony ob-

myli". Na usypanie tam dla zabezpieczenia od zalewów

Wisy pod Sandomierzem 3.000 zip. wyznaczy. Zaoy 15

szkóek miejskich, poniewa w mniejszych miasteczkach zda-

rza si, e „cay magistrat podpisuje si rk nieumiejtnego

pisarza". Szkóki te na razie nie miay wielkiego powodze-

nia, bo „skoro si otwiera czas pilnowania byda w polu. na-

uczyciele nie maj uczniów" *).

Sdy Asesorskie „wspary dekretami" swoimi Kamieniec

Podolski, Latyczew, ytomierz, Owrucz i Winnic; te miasta,

iak przyznaje Mdrzecki, „zaczynaj przez ludno, handel

i rzemiosa obiecywa Rzeczypospolitej posiki z miast kwi-

tncych nalene". Nawet niektórzy starostowie zarabiaj so-

bie na lepsz ni dawniej saw; tak, Hryniewiecki, starosta

lubelski, zaskarbi sobie wdziczno powszechn pracami nad

uporzdkowaniem m. Lublina; zawieszono jego portret w ra-

tuszu**). Marszakowie wielcy koronni Lubomirski i Mniszech

starannie gospodarowali w Warszawie.

Po zniesieniu Rady Nieustajcej, a wic i Departamentu

Policyi dnia 19 stycznia 1789 r. miasta jiie miay nad sob
tak czujnej wadzy a do czasu utworzenia Komisyi Policyi

Obojga Narodów, która czynnoci swe rozpocza w dniu 4

lipca 1791 pod prezydency Mniszcha, ]ale stosowaa ju no-

we prawo miejskie, uchwalone przez sejm czteroletni. Bdzie-

my o niem mówili niej. W tern miejscu zanotujemy tylko

*) Wszystkie te fakta brane s z Relacyi Deputowanych od X. Kon-

federacyi Ob. Nar. do examino\vania Komisyi Policyi Roku 1792, str. 2—

6

i z Raportu generalnego dwuletnich czynnoci Departamentu Policyi od

sejmu 1786 do sejmu 1788 roku zeszej Radzie Nieustajcej uczynionego

w Dzienniku Handl. 1788, str. 704— 711. Sprawdzone z protokóem

D. P. 13.

**) Mdrzecki: Zbiór etc, str. 20. Komian: Pamitniki: t. I.



e i Komisya Policyi nie zdoaa zebra dokadnych informa-

cyj o stanie funduszów miejskich. Od wikszej czci miast

nadeszy wprawdzie raporta w latach 1791 i 1792, ale te nie

byy wtenczas nawet uwaane za wiarogodne, „gdy magi-

straty rzadko istotny stan, tak co do dochodów, jak i du-

gów w swych raportach opisuj". Podajemy jednak owe

niekompletne i niedokadne obliczenie, poniewa jest jedynem,

jakie znamy. Czerpiemy je ze róda urzdowego '
.

Tab. 126.

Bilans generalny, okazujcy z nadesanych raportów niektó-

rych miast Rzpltej dochody i remanenta oraz dugi etc.

Dochód
miast

roczny

Rema-
nent

Dugi Dugi od

miastom miast

nalece winne

Prowincra Maopolska okazuje

zp. .' 211.879

Wielkopolska (wyjwszy m.

Warszawy, które raportu nie

oddao) 113.188

W. Xistwa Litewskiego . . . 297.519

Suma ogólna 622.586 198.253

8.000

8.000

670.763

1.458.

297.519

2.427.143

Najdziwniejszym jest wykaz funduszów miejskich Li-

twy. Miaaby to przj-padkowo zoy si suma dugów zu-

penie równa sumie dochodów? Czy nie jest to jaki figiel

magistratów, którego nam nie wytómaczono. W kadym ra-

zie bilans ten, nieobejmujcy najbogatszej ze wszystkich miast

Warszawy (opacajcej 3,141.000 rónych podatków do skar-

bu Rzpltej) przekonywa nas, e stan pienin}' miast nie by

rozpaczliwy. Masa dugów nie przewyszaa czteroletniej iri-

*) Relacya Delegowanych od X. Konfederacyi Generalnej Ob. Nar

do egzaminu Policyi roku 1792, str. 44.
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traty rocznej, moga wic by spacon bez wielkiego wysile-

nia, gdyby zostosowano jaki plan amortyzacyi. A w tym bi-

lansie z pewnoci s pominite znaczne nalenoci, naprzy-

kad wzmiankowane w tej samej relacyi (str. 15) nalene mia-

stom dugi kahaów ydowskich. Nie weszy tu równie ka-

pitay szpitalne w cyfrze 2,619.651, które spoinie z jamuna-

mi czyniy 466.035 zip. rocznego dochodu, oraz fundusze, ja-

kimi rozrzdzaa sama Komisya Policyi.

50, Obaczmy teraz, jakie owoce wydaa w rzeczywi-

stoci skrelona w poprzednim paragrafie dziaalno wadz

publicznych i spoeczestwa?

Nasamprzód, czy powsta i czy si rozwin przemys

miejski?

Tak, i wanie najbardziej w drugim okresie. Lubo nie

bdziemy w stanie oznaczy dat zaoenia kadej fabryki

mieszczaskiej, ale sama krótko czasu suy moe za wska-

zówk, e okres trzeci stosunkowo niewiele zakadów prze-

mysowych móg powoa do ycia.

W Wielkopolsce rozwina si szczególnie pro-

dukcya sukiennicza. Pochodzenie jej siga dawnych czasów.

Ju w XV i XVI wiekach roiy si od tkaczy cechu sukien-

niczego Pozna, Kocian, Kalisz; sukna polskie szy duymi
transportami do lska, Czech, Moskwy. Nie zagina te
cakowicie w najgorszych czasach: znajdowalimy w aktach

Komisyi Skarbowej Koronnej w latach 1766 i 1767 lady wy-

wozu sukien do Austryi i Rosyi *). Z miast wielkopolskich

przewanie sprowadzaa majstrów Kompania Manufaktur We-
nianych. Ale w XVIII wieku lsk wzi przewag nad Wiel-

kopolsk, szczególnie od czasu przejcia pod rzd)' Frydery-

ka II: wyrabia on podobno wysze gatunki. Wszake w okre-

*) Skarga tkaczów Andrychowskich na zakaz rzdu Austryackiego

w roku 1767 Pr. Ek. A 3 str. 273 : memoryay J. PP. Makasiejow i Mar-

kiewicza, kupców moskiewskich w roku 1767 (Pr. Ekonom. A 4. str. 232

; 275 .
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sie drugim badanej przez nas epoki produkcya wielkopolska

widocznie wzrasta, oywia si i doskonali. Kupcy rosyjscy

prowadzili wprawdzie duo sukien lskich transito, lecz z ra-

portów urzdowych wiemy, e i sukien wielkopolskich przy-

chodzio w roku 1788 odrazu po 5.000 sztuk na jarmarki

berdyczowskie, a na wszystkich piciu jarmarkach ukrai-

skich „miao liczy mona 30.000 sztuk sprzedawanych'

Wzrost dobrobytu okazuje si te z wyszych cen gruntu:

w okolicy Rawicza zagon roli kosztowa 4 czerw, zlot., gdy
w okolicach Warszawy tylko 4 zip. **). Bo te Rawicz
liczy 327 sukienników przy 200 warsztatach i wyrabia! (oko-

o roku 1800) po 14.000 postawów na rok w cenie od 2 1

._,

do 12 zip.; sukno odznaczao si dobr apretur; do Rosyi

wysyano samych sukien na 800.000 zp., a razem ze skóra-

mi warto produkcyi dosigaa 1,320.000 zp. ***). Zduny
liczyy 104 sukienników przy 70 warsztatach, wyrabiay 5.370

postawów rocznie, a produkcy cakowit razem z pótnami

szacowano blizko na 500.000 zip. Wschowa liczya 200

sukienników przy 180 warsztatach i 117 pócien ników z 80

krosnami. Bojanowo ma 250 majstrów ; przy 175 war-

sztatach; wysya za granic po 10.000 postawów wartoci

okoo 420.000 zp. W Lesznie byo 138 sukienników i ty-

le warsztatów. A i pomniejsze miasta miay czasem wcale

pokan produkcy: Obierzyska [na 300.000 zp. Nowy
most na 108.000, Trzciel (Tirschtiegel na 175.000 zp.

i t. p. ****). Cyfry te bralimy z oblicze pruskich z roku 1800,

a wedug sów Holsche'go produkcya ta wówczas nie zwi-

*) Raport kontraregestranta prowincyi Ukraiskiej do Komisyi Skar-

bowej Koronnej z dnia 12/12 1788 w Archiwum Skarb. Koron, dzia XXX,

plika Nr. 34.

**) Pam. Hist. Polit. 1785, str. 1018.

••"i Holsche: 1. cit. II, 297 — 302.

****) Holsche: 1. cit. II, 286—290; Polen zur Zeit der zwey letzten

Theilungen historisch, statistisch und geographisch beschrieben 1807, str.

104, 107, 11-'.
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kszaa si, ale raczej zmniejszaa si— przynajmniej w obwo-

dzie Pyzdrskim. W roku 1783 wszystkich warsztatów su-

kicnniczych w miastach Wielkopolski rachowano 94^. na zi-

m wszake D3 rwao czynnych zalewie sto, poniewa duo
sukna leao bez odbytu *).

W wielu z tyche miast wyrabianem byo pótno: Wscho-

wa liczya 117 tkaczy. Tu znajdowaa si te drukarnia Jana

Bogumia Hebolda **).

\Y Poznaniu bankier Klug zaoy wyborn fabryk wy-

robów wenianych pewno w okresie drugim, poniewa da-

wniej ksigi skarbowe wspominaj o nim, jako o kupcu an-

gielskim. Posiada nadto dwie fabyki jedwabne, które wedug
zawiadczenia magistratu poznaskiego z roku 1784 wydawa-

y towar równy zagranicznemu, a taszy. Rada Nieustajca

udzielia mu poyczk w kwocie 1.000 czerw. z. bez prowi-

zyij pozwolia da mu plac nad Wart i zakazaa zakadania

podobnych fabryk „na przeszkod" bez opowiedzenia si ma-

gistratowi. Do niego te, zdaje si, naleaa fabryka skór,

a Departament Policyi pozwoli te Samuelowi Rorman zao-

y garbarni angielsk we Wschowie ***).

By}' te w Poznaniu jaka fabryka wyrobów jedwa-

bnych i fabryka myda czarnego przed rokiem 1786 ****).

W Maopolsce, szczególnie w Krakowskiem, byo kilka

fabryk sukiennych szlacheckich (w Józefowie, Klimontowie.

Bogoryi, arkach, Wodowicach, Koziegowach), ale wyrabiay

one tylko proste sukno w niszych gatunkach. W samym
K rako w i e, kupiec i obywatel Frystacki wyrabia po 100

*) Pam. Hist. Polit. 1783, str. 249.

Drukowa w tej drukarni „Wschowskiej" Franciszek ksi
Sulkowski, genera-inspektor swoje dzieo p. t.: Pamitnik onierski" 1780,

str. 310 .

***) Pr. Ek. A, 4, str. 264 i A/5, str. 235. Relacya Delegowanych

1792, str. 7. Prot. Departamentu Policyi 8, str. 177.

****) Pam. Hist. Polit. 1786, str. 166.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. II. 20



306

do 150 sztuk rocznie sukien w 24 gatunkach (których próby

lalimy); „modo swoj doskonali! on przy fabrykach

zagranicznych", zna si wic na rzeczy, ale zwikszeniu pro-

dukcyi stay na zawadzie szczupo funduszów i brak ludzi

przdzcych *). X. Wacaw hr. Sierakowski, kanonik kate-

dry krakowskiej, w roku 1786 zaoy fabryk sukienn, e-
brack, „dla dania wsparcia ndzy i ubóstwu", ale ta insty-

tucya dobroczynna nie moga przyj do ldu: dyrektor i za-

razem kasyer (aptekarz Like) dopuci si naduy; na pocz-

tku roku 1788 trzeba byo zbiera kompani z 10-ciu osób

duchownych i wieckich „na obmylenie funduszu"; zoono
31.800 zip., a po trzech latach znalazo si 97.186 zp. defi-

cytu. Wyrabiano wszake sukna w dosy wysokim gatunku,

bo na 13 zp. okie, a nawet utkano dla króla kobierczyk

z herbem cioek **).

Garbarnie krakowskie musiay wyrabia znaczn liczb

skór, gdy w roku 1789 pose pruski Lucchesini zamówi tu

19.000 sztuk dla swego rzdu ***). Istniay te jakie fabry-

ki pasów, gazy, pilek oraz kart niejakiego Burgona. Mie-

szczanin krakowski Fr. Krumpoholtz zaoy w okolicach mia-

sta jedne fabryk rótu i dwie prochowe, mianowicie pod

Korzkwi i pod zamkiem Ojcowskim; trzecia fabryka procho-

wa nieznanego mi waciciela znajdowaa si midzy Skalami

i Wysokiemi Górami; wszystkie razem dostarczay do 100

kamieni na rok ****). Prawie tyle (1.000 centnarów rocz-

*) Archiwum Kor. Skarb. Dzia XXX plika 34. Raport z fabryki

krakowskiej z próbkami.

'' J. Set). Dembowski wyda ca broszur pod ty t. : Rzecz krot-

ka o fabryce sukienney Krakowskiej. Kraków 1791 w druk. Szkoy Gów-
ney Koronney str. 57, 72, 74 etc.

***) Pr. Ekon. A 26, str. 1062. Mollers: Reise nach der Ukrane,

str. 4.

) Dzie. Handl. 1788, str. 752 i 1786, str. 166. Czamarka
i Sar a fan, Warszawa 1791, (broszura str. 166). Cennik prochów by po-

dany pod Xr. 77. Pr. Ek. A/30, str. 399
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nie") wyrabiali jacy ydzi na swym mynie prochowym wo-

dnym, gdzie w województwie krakowskiem. Pod Krakowem
te istniay fabryki oowiu i glejty.

W województwach ruskich nie wiemy o adnych fabry-

kach mieszczaskich, oprócz wspomnianych w § 47 Amieta

i Mullera w Niemirowie, nabytych od Wincentego Potoc-

kiego.

Na Mazowszu w Jeziornie niejaki Fisch posiada

przed rokiem 1777 „wasn fabryk papieru", która dostar-

czaa (np. w roku 1792) znacznych iloci stempla dla Komi-
syi Skarbu Koronnego *). Paschalis w dobrach swoich Z i e-

lonce i w Warszawie zaoy 50 warsztatów, gdzie si y-
wio do 300 sierot**). W Potoku blizko Warszaw}-, naprze-

ciwko Marymontu, Fryderyk Bogumi Leonhardy, konsyliarz

J. K. Mci (kasyer Teppera?), ma fabryk kartunów, chustek,

pasków, sukien damskich ***).

W samej Warszawie syn przedewszystkiem fabryki

powozów, a midzy niemi pierwsze miejsce zaja fabryka

Dangla. Z profesyi by to siodlarz, uczy si rzemiosa w Lon-

dynie; wsawi si nasamprzód siodem kszatnie wyrobionem
dla posa angielskiego Withwortha; mieszka wtedy jeszcze

w maym domku przy ulicy Rymarskiej. Póniej zatrudnia

300 robotników, samych krajowców. Mia wszelkich maj-

strów, jacy do zupenego wystawienia powozu potrzebni byli.

Bywao gotowych po 100 powozów w cenie od 100 do 2.000

dukatów. Wykoczenie i przyozdabianie odbywao si w sali

pierwszego pitra, a gdy powóz by zakupiony, wtedy spusz-

czano go na dól po pomostach. Wyroby tej fabryki nie ust-

poway podobno najwytworniejszym angielskim. Okoo roku

*) Pr. Ekonom. A 30, str. 584.

**) Gos Jezierskiego, kasztelana ukowskiego, w Dz. Czyn.
S. G. W. sesya 174, z dnia 16/10, 1789.

***) Gazeta Narodowa y Obca. Suplement do Nru 37, str. 222

obwieszczenie.
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1793 Dangiel wdawa sic nieco w interesa bankierskie. Po

ostatnim rozbiorze fabryka jego zmniejszya si jeli nic

1

, to do '

4 ,
po czci z powodu wspózawodnictwa innych

fabryk, a po czci dla tego, e ju nie byo króla i wielkich

panów, którzy kupowali u niego najdrosze powozy czasem

bez potrzeby, dla podtrzymania przemysu krajowego. Tasze

powozy mona byo znale u Szperla i Krauza *).

Ju w polowie XVIII- go wieku prowadzia Warszawa

znaczny handel pudrem i krochmalem; tego ostatniego na sa-

mym Solcu istniao 10 fabryk. Na Bielinie syna fabryka

bulionu **).

Wyprawiano skory na fabrykach: 1) bdcej wasnoci
Niemirowskiej; 2) uprzywilejowanej Cadra w rynku pod Nr.

54, „znacznym kosztem wystawionej" przed r. 1777; nalea

do niej myn do mielenia kory dbowej, ustawiony za pozwo-

leniem Komisji Skarbowej na Wile naprzeciwko gmachu PP.

Wizytek: wyprowadzaa ona swoje wyroby za granic, a sy-

na szczególnie z najprzedniejszych skór; zwanych „bukaty"

i uywanych na buty woskowane; 3) Schultza, bankiera, która

te wyprawiaa skóry, jakich nigdy w Polsce dotd nie byo";

4) Szmula Jakubowicza ***).

Na Pulkowie pod Marymontem fabryka cycowa (perkali
),

naleca do Leonarda i Senapiusa, wyrabiaa materye na ka-

mizelki, upany; wybicie karet i pokojów nawet z sylwetkami

„podug wasnych deseni", bo ma ludzi z zagranicy. Na

Magier: Estetyka m. Warszawy a. 24. Schultz: Reise eines

Lieflanders. Uwagi nad Uwagami, str. 68. H ols che: 1. cit. II, 381.

Ochocki: Pa:n. wyd. 1. J. Kraszewskiego II, 47.

**) Sobieszczaski: Pogld na posta ni. Warszawy, str. 16.

Dzie. Handlowy 1786 str. 388 i 1787, str. 282. Pr. Ekon.

A/14, str. 699; Strojnowski w Dzie. Cz. S. G. W. sesya 345 z dnia

12/11 1790 i 348 z dnia 23 11 1790 roku. Gazeta Rzdowa Nr. 48,

str. 291.
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ulicy Dugiej pod Nr. 589 w Dworku Pijarskim bya te fa-

bryka obi tak póciennych, jak i papierowych. *).

Fabryki sukiennicze: 1) Rehana zapewne dua, poniewa

przyja od Komisyi Policyi 200 ebraków do roboty; 2)

w Prochowni, gdzie przyjto 50 ebraków od teje Komisyi;

3) Abrahama Papgatha na ulicy Bednarskiej; 4) sukien na

paszcze zwane czujkami.

Fabryka kapelusznicza Pauleta moga przyj 30 e-
braków, a wic musiaa lepiej prowadzi swoje interesa, ni

owa nieudatna kapelusznia, któr utrzymywaa niegdy Kom-

pania Manufaktur Wenianych. Mae fabryki kapeluszy za-

czli zakada okoo r. 1770: Howisch, Stiibert, Zeteberg,

Flus i Jdrzej Bacher; dawniej chodzono w czapkach, jak za-

pewnia Magier, który mia poda Bacherowi myl wyrabia-

nia cylindrów. W r. 1780 istnia ju w Warszawie cech ka-

peluszniczy **).

Dwie fabryki wyrabiay ze srebra i zota druty i ta-

siemki ***).

Gisernia Piotra Zawadzkiego zaopatrywaa 19 drukar

w czcionki ****).

Zegarmistrz Gugenmus jeszcze w 1767 r. zrobi zegar

do Izb} T sdowej w Komisyi Skarbu Koronnego za 27 czer.

zp. (486 zip.) *****). Jego to syn zapewne zrobi duy i dobry

zegar wieow}- do paacu Kazimierowskiego (obecnie gmach

Uniwersytetu), gdzie funkcyonuje do dzi dnia; na jednej

*) Dz. Handl. 1791, str. 122; 1786, str. 33—55.

**) Uniwersa Komisyi Policyi. Ob. Nar. z dnia 23 grudnia 1791 r.,

podpisany przez Racz}-skiego, marszaka n. kor. (przy Dzie. Handl.

1792). Magier: Estet. m. Warszawy d. 36.

***) Hub u Dra Wad. Wisockiego w artykule p. tyt. Warszawa
(Przewodnik Naukowy i Literacki. Lwów 1876 roku, str. 1107, grudzie

Nr. 18).

) Dz. Handlowy 1787, str. 502.

*****) Pr. Ekon. A/4, str. 241.
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z belek mosinych jest wyryty napis: „Zrobiony w Warsza-
wie przez Antoniego Gugenmus Polaka w 1820 r.".

Gdy fabryka Belwederska Stanisawa Augusta nie zdo-

aa utrzyma si, jaki Sas Wolff zaoy fabryk fajansów

na Bielinie (dzi ulice Królewska i Marszakowska), zamówi
sobie glink z dóbr ksinej Marszakowej w. k. (Lubomir-

skiej?) za opat 18 zip. od beczki i wyrabia! naczynia bar-

dzo mocne, mianowicie: serwis}'' stoowe, tace, filianki, wazy
do angielskich zblione, wazony, piramidy, koszyki, kafle do

wysadzania podóg i cian, glejt czyli emali z kolorem tak

piknym, e trudno byo rozezna od porcelany; pracowao
na tej fabryce 40 ludzi *).

Rafaowicz w}'rabia karty polskie i francuzkie; w r. 1791

pomidzy marcem a padziernikiem Willing, podobno Holen-

der z pochodzenia, ale obywatel m. Warszawy, otworzy inn
iabryk kart „nadzwyczaj przednich" z udziaem Rafaowicza.

Komisya Skarbowa udzielaa mu swej opieki i robia róne
dogodnoci, obniajc np. stempel a do 15 groszy **). Da-
jemy zmniejszon nieco podobizn 6-ciu figur i asa ze stemplem

zotowym, oraz paczki z firm. Ze wiatych uwag, nade-

sanych nam uprzejmie przez profesorów Karola Estrejchera

i Maryana Sokoowskiego, wynika wniosek, e figury te byy
wzorowane na francuzkich, lub ogólnie-europejskich typach

kartowych. Cech miejscow wyrobom swoim Willink nada-

wa, mieszczc herb Stanisawa Augusta na jednym królu,

nie troszczc si o to, e niepodobny do zgoa z rysów

i powierzchownoci, e jest siwy, brodaty i wsaty. Tak samo
lilia francuzka na damie nie wskazuje na adn królow
Francyi. Znaki zodyaku s zabytkiem symbolicznym orna-

mentów, jakie si znajduj zwykle na kartach XV i XVI w.

*) Pamitnik Hist. Polit. 1783 r., str. 376.

**) Dz. Cz. S. G. sesya 345 z dnia 12,11 1790 r. gos Jezier-

skiego; Pr. Ek. A/28, str. 318, 1472. 30, str. 853.
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W r. 1789 byo w Warszawie 60 warsztatów pusz-

karskich, które mogby dostarcza po 1.000 sztuk broni na

miesic *).

Ju w r. 1776 miaa Warszawa 126 browarów, z tych

niektóre robi}' po trzy i cztery wary na tydzie **).

Przy zwikszonej ludnoci w epoce sejmu czteroletniego

zwikszya si zapewne i liczba browarów i ilo produkcyi,

ale w r. 1796 pod rzdem pruskim pozostao tylko 86 bro-

warów z produkcy 200.000 beczek piwa. Juto produkcya

piwa i wódek bya rozwinita a zanadto; kade miasto i mia-

steczko posiadao wasn propinacy, kady niemal mieszcza-

nin maomiasteczkowy warzy piwo u siebie, lub syci miody:

tym sposobem w kadym prawie domu mieszczaskim znaj-

dowae szynkowni. Byloto jednym z gównych powodów

upadku i ponienia, w jakiem znajdowa si stan miejski.

Nie wszystkie jednak browary warszawskie naleay do mie-

szczan, byo bowiem znane piwo „szlacheckie" lekkie; wa-

rzya je uboga szlachta na Grzybowie, Muranowie. Klopoc-

kiem i, prowadzc na wózkach jednokonnych w maych becz-

kach, po 4 i 5 zp. po domach przedawaa ***).

Obok fabryk rozwijaj si w Warszawie rzemiosa.

Wspominalimy wyej o kunsztownem stolarstwie (ebenisteryi).

które si ukazuje podobno od czasu sprowadzenia majstrów

westfalskich z NeuWied przez Poniskiego. Podrónicy (np.

Schultz) wiadcz, e w epoce sejmu czteroletniego mona
byo znale w Warszawie rzemielników, zwykle cudzoziem-

ców, którzy wszelkie najwykwintni ejsze mogli wykonywa
roboty. W r. 1796 s jeszcze 33 cechy i wielu majstrów,

*) Dyar3r usz krótko zebra}'- Sejmu Gów. Warszaw. 1788 zacz-

tego Dufour, Warszawa tom I, str. 297.

**) Gos biskupa Turskiego w Dyaryuszu 1776 r., sesya 31

2 dnia 11 10, str. 284.

***) Magier: Estetyka m. Warsz. a 32.
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y do adnego cechu nie naleeli, jak np. snycerze, ka-

mieniarze, malarze, fryzyerowie. Dla przykadu przytaczamy

436 krawców, 580 szewców, L98 stolarzy, 1 13 kowalów, 110

piekarzy, 133 siolarzy, 46 jubilerów i zotników i t. d.

Wszystkie te fabryki, przez „szlachetnych" i „sawetnych"

t. j. mieszczan zaoone i prowadzone, byy trwae, wiksza cz
ich bowiem zdoaa wytrzyma dwie katastrofy L793 i 1795; znaj-

dujemy je np. w opisie Warszawy H u b e g o, z r. 1"

Do przemysu miast litewskich nie posiadam)' adnych
materyalów. Zdaje si, e na tern poiu Litwa wzgldem Ko-

rony bya zacofan wielce. Nawet o fabrykach paskich

i szlacheckich nader rzadkie napotykalimy wzmianki. Wy-
czytalimy tylko ogólnikow wiadomo ze róde rosyjskich,

e po ostatnim rozbiorze, pomimo klsk przebytych na Litwie,

istniay jeszcze niektóre fabryki np. sukiennicze, póciennicze,

tabaczne, e istniay kompanie przedsibiorców, ale praca

stana, robotnicy stracili zatrudnienie, towary po czci zle-

ay si, po czci ulegy konfiskacie. Xe Repnin chcia pro-

dukcy przemysow oywi, ale dokaza tego nie by
w stanie **).

Dla uzupenienia spisu przez dodanie pominitych za-

kadów przemysowych, jakote dla zgrupowania ich podug
natury rónych gazi produkcja, uoylimy tabel ogóln;

system podziau wzilimy od pana Dominika Bociar-
s k i e g o, który przed kilkoma laty bada w tym samym po-

rzdku dzisiejszy przemys Królestwa Polskiego ***).

*) Hub, u Dra Wisockiego 1. cit., str. 1107.

**) Jte-Oy.ie: Oran. Aiuycrh IIoiuiToiscKiii in> l"po;nrt. n ."IiiTna

lii. 1794—7, str. 69.

***) Bibliot. Warsz. 1873, kwiecie.
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Tab. 127.

Spis ogólny fabryk, jakie istniay za Stanisawa Augusta.

A. Przemys tkacki.

I. Wyroby baweniane: 1) Fabryka cycowa

Leonarda i Senapiusa pod Warszaw na Pulkowe; fabryka

cyców Niemierowskiej w Warszawie; 3) fabryka kartonów,

chustek etc. Fr. Bogum. Leonhardy w Potoku blizko War-

szawy; 4) fabryka cyców w ysobykach *); 5) w Niemiro-

wie Wincentego Potockiego, potem H. Amiefa et Comp. r

Mullera et Comp.

II. Wyroby w e 1 ni a n e: a) Sukna 1) Kompanii Ma-

nufaktur Wenianych w Wgrowie do 1770 i w 1794; 2) przez

t Kompani zaoona i konfraternii S. Bennona odstpiona

w Cuchthauzie Warszawskim; 3) w Prochowni w Warszawie

istniejca w r. 1792; 4) Abrahama Papgatha w Warszawie;

5) fabryka sukien na paszcze, zwane czujkami, Warszawska;

6) Rehana w Warszawie; 7) Potockiego Prota na Pradze; 8)

Kluga w Poznaniu; 9) warsztat}-7 (200) w Rawiczu; 10) war-

sztatów 138 w Lesznie); 11) warsztatów 180 we Wschowie:

12) warsztatów 70 w Zdunach; 13) warsztatów 175 w Bo-

janowie; 14) warsztatów 385 w innych miasteczkach Wielko-

polskich; 15) fabryka Frystackiego w Krakowie; 16) fabryka

ebracza (X. Sierakowskiego i Kompanii w Krakowie; 17) fa-

bryka w Staszowie Czatoryskiego, póniej Lubomirskiej; 18)

w Józefowie zapewne warsztaty; 19) w Bogoryi Konarskiego

te; 20) w Klimontowie Ledóchowskich te; 21) w arkach;

22) we Wodowicach; 23) w Koziegowach warsztaty z ma i po-

ledni produkcy; 24) w Opolu te; 25) w Modliborzycach

*) W roku 1794 Rada Najwysza Narodowa otrzymaa memorya
„od fabrykantów cyców w ysobykach". Gazeta Rzd. Nr. 99, str. 401.

Wacicielem b}'l podobno Prot Potocki.
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podobne; 26) w Janowic te; 27) w Urzdowie *); 28) fabryka

Czartoryskiego Józefa, w Korcu; 29) Poniatowskiego Stanisa-

wa fabryka w Korsuniu; 30) Potockiego Szczsnego fabryka

v Tulczynie; 31) Potockiego Prota fabryka w Machnówce;

12) fabryka Lubowidzkiego w Choochwastowie na Ukrainie

wyrabiaa kuczbaje i ratyny, ale w malej iloci **); 33) fa-

bryka Sapiehów w Róanie i 34) w Kodniu; 35) Tyzenhauza

fabryka w Postawach; 36) fabryka królewska w Grodnie; 37)

fabryka królewska w Brzeciu Litewskim; 38) fabryka w Ra-

kowie; 39) fabryka w Kominie w województwie Kaliskiem ***);

40) Czartoryskiego w Woczynie; 41) fabryka (dua) w Nowym
Dworze. Nadto Magier wymienia jeszcze tkaczy, farbiarzy

i postrz}fgaczy w Zotowie, Chodziczu, Szamocinie, Szubinie,

Lobienicy.

b), poczoch: 42) w Kobyce Unruha; 43) na Godzi-

nie pod Warszaw Kompania Manufaktur Wenianych do 1770

c), kapeluszy; 44) Paulefa w Warszawie; 45) na Godzinie

Kompania Manufak. Wen. do 1770 r.; 46) Czartoryskiego

Józefa w Korcu; 47) Winc. Potockiego w Niemirowie; 48)

w Drzewicy ****).

*) Wiadomo o warsztatach od Nru 18 do 27 zaczerpnita z ra-

portów do Komisyi Skarbowej Kor. (Archiwum Komisyi Skar. dzia XXX,

plika Nr. 34); ogldalimy próbki owoczesne; sto sukna ordynaryjne, samo-

dziay szare lub farbowane, cenione wówczas na 4—do 6 zp. okie; w Jó-

zefowie byo w roku 1788 „fabrykantów" 8, w Klimontowie óciu, w Bogo-

ryi 8miu. Wszystkie te Nry znajdowa}'- si w Prowincyi Skarbowej Kru-

kowskiej koo Krakowa, Sandomierza, Lublina.

**) Raport kontraregestranta z Berdyczowa z dnia 12/12 178* r..

w Arch. Sk. Kor. XXX, Nr. 34.

***) Bliszych szczegóów o Nrach 35 i 36 nie znamy, 'wspomione

s tylko w Dz. Handl. 1788 r., str. 575 — 581 z uwag, e Komin ley

w województwie kaliskiem. Nowodworska, Woczyska i Wgrowska do-

starczay po kilkanacie tysicy okci Komisoryatowi w 1794 roku (pliki

38 i a 35).

••'• Dz. Handl. 1788, str. 580.
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III. Wyrobj' lniane i konopne: 1) Fabryka W*.

Potockiego w Niemierowie; 2) fabryka Potockiego Szczsnego

w TuJczynie; 3) Czartoryskiego w Staszowie: 4^ Lubomirskiego

Józefa w Korcu; 5) Spoeczestwa Fabryki krajowej Póciennej

w owiczu; 6) Sapiehów w Róanie; 7) w odziszkach (po-

wiat Oszmiaski; 8) Daniela Skowroskiego zapewne gdzie

na Litwie *), 9) Królewskie w Manufakturach Grodzieskich.

IV. Wyroby jedwabne i zote: 1) Fabryka Suc-

ka pasów i szlaków; 2) taka fabryka w Kobyce Lnruha,

potem Filsjean"a; 3) w Róanie; 4) Drzewicy 5) Krakowie; 6)

Niemierowie; 7) Korsuniu; 8) Koreliczach, Radziwiów, gobe-

linowa i dywanowa; 9) w Poznaniu 2 Kluga; 1(X) w Manu-

fakturach Grodzieskich **).

B. Przetwory podów rolinnych.

V. Cukrownictwo nie istniao w Polsce owoczesnej.

Ilo zakadów i produkcyi nie-

VI. Gorzelnictwo

VII. Dy stylami e

VIII. B r o w ary

IX. Warzelnie miodu

znana; e bya znaczn, wnio-

skowa mona z ogólnej cyfry

czopowego, którew okresie 1778

— 1792 wzrastao stopniowo z

1,275.000 do 2,023,760 zp. na

rok i przewyszao czasem cay

dochód cowy.

X. Myny, tartaki, piekarnie etc. ilo ogólna

nieznana.

XI. Wyroby tabaczne: Fabryki 1) Warszawska;

2) Poznaska; 3) Kielecka: 4) Korecka, zaoona przez antre-

*) Xr. 8 wspominam' prze}' Weissenhoffa i Sapieh na sesyi

353 (nie 352) z dnia 7 12 1790, w Dz. S. G. W.
**) Wicej fabryk do wyrabiania pasów wyliczaj Romer w Spra-

wozdaniu Komisyi Historyi Sztuki przy Akademii Umiejtnoci w Krakowie

tom V, zeszyt 3ci i Aleksander Jelski tame w zeszycie 4-m.
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pryz tabaczn (prócz Kieleckiej), prowadzone póniej przez

Komisy Skarbow Kor.

XII. Wy r o b y papieru i obi. 1) Papiernia Fisch'a

w Jeziornie, zaoona w r. 1778 przez Fryderyka Tysa, oby-

watela m. Warszawy*), potem naleca do hr. Unruha; 2) taka
w Postawach Tyzenhauza; 3) papierniaw KorytnicyXnej Lubo-

mirskiej; 4) w Radostowie Niemierzyca, z holendrem; 5) w Przy-

susze Dembiskich; 6) w Supralu; 7) pod Prenami; 8) w omy;
9) w Stredlówce o mil od Berdyczowa; 10) w Mdrowie;
11) w Mostkach; 12) w Suchowie dobrach biskupstwa Krakow-

skiego; 13) Wybickiego bez wskazania miejsca; 14) fabryka

obi papierowych i póciennych w Warszawie przy ulicy Du-
giej pod Nr. 589; fabryka kart francuzkich i polskich Rafalo-

wicza; 16) taka fabryka Willinka w Warszawie przy ulicy Bie-

laskiej; 17) fabryka taka Burgona w Prowicyi Skarbowej Kra-

kowskiej; 18) taka Perlego na Litwie **).

XIII. Olejarnie: Ilo niewiadoma.

XIV. Wyrób c y k o r y i: niewiadomy.

XV. Krochmalu: 10 fabryk na Solcu w Warszawie:

fabryka makaronu woskiego w Warszawie na Starem Miecie

w domu Dr. Gagatkiewicza ***).

XVI. Wyrób musztardy i octu: Znana jedna

fabryka octu w Warszawie ****),

Zakady fabryczne stolarskie: 1) w Lachwie

Radziwiów; 2) w Pooneczce tyche; 3) Karczewiu, prowa-

*) K. W. w Kuryerze Codziennym N. 163 z dnia 15/6 189

**J Niewymienione poprzednio Nry 3 i 4, wzite z Dzie. Handl.
1787, str. 420, 430, 7 i 8 z Holschego I, 419 9) Móllers: Reise nach

der Ukrane str. 25, nr. 10 wspominany w Pam. Wybickiego (Raczy-
ski V, 2) w tych wyrazach: „Postawiem wielk papierni, która dotd
zapewne do sawna; byoto najbardziej skutkiem, em by w Hollandyi,

gdzie róne fabryki i budowle w tym rodzaju widziaem". Pr. Ek. A, 30,

str.399, 193Ó.

***) Dz. Handl. 1787, str. 355 i 431.
•••*) Hub (Dr Wisocki) 1. cit., str. 1107.
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dzona przez Stersinga nakadem Franciszka Bieliskiego, pi-

sarza w. k.; 4) w Warszawie ebenici: Simmler, Diirehs, Nenecke.

Gerst, Fries, Romer i Dreistz *
.

XVIII. Zakady wyrabiajce terpentyn,
smo i dziegie, liczne szczególnie na Polesiu, lecz

z iloci nieznane.

XIX. Fabryki p o w o z ó w: 1) Danga w Warszawie;

2) Szperla i 3) Krauza tame: 4/ w Poznaniu; 5) w Róanie

Sapiehów; 6) w Koskich Maachowskiego; 7) w Drzewicy;

8
1 w Staszowie Czartoryskiego, 9) w Krakowie, 10) królewskie

w Manufakturach Grodzieskich; 11) Szczsnego Potockiego

w Tulczynie.

XX. Fabryki fortepianów i organów nie

istniay, jak si zdaje w Polsce.

C. Przetwory podów zwierzcych,

XXI. Garbarstwo i B i a 1 o s k ó r n i c t w o: 1) Fa-

bryka cholew i skór angielskich uprzywilejowana Cadra w War-

szawie w Rynku Nr. 54: 2) fabryka taka Szulca w Warszawie:

3) fabryki Krakowskie; 4) fabryka w Xiemierowie Potockiego:

5) w Tulczynie S. Potockiego; 6) w Staszowie Czartoryskiego;

7 1 w Korcu Lubomirskiego; 8) w Smorgoniach; 9) w Piotrko-

wie: 10) zamszów w Korsuniu; 11) fabryka w Czerniejowie pod

Gnieznem Kluga **); 12) Szmula Jakubowicza na Pradze; 13)

sawne juchtowe wyrób}' w Pisku ***).

XXII. Fabryki wiec i mydl a: 1) w Kobyce

Unruha, mydl: 2) w Róanie Sapiehów, wiec jarzcych.

XXIII. Fabryki kleju i wypalania koci za-

pewne nie istniay.

') .Magier: 1. cit. a 3l>.

*) Holsche: 1. cit. II, 323.

***) Polen zur Zeit der zwey letzten Theilungen 1807 str. 362.



D. Przetwory chemiczne.

XXIV. Fabr y k i wyrobów chemicznych: 1)

Salamoniakalna doktorów medycyny Augusta Wolffa i Jakóba

Hoffmana, jak si zdaje w Warszawie *); 2) Miedziano-gór-

ska witryolu, 3) saletry w Korsuniu, Siemiatyczach i licznych

majdanach województw ruskich; 3) prochu pod zamkiem Oj-

cowskim; 5) prochu pod Korzkwi; 6) prochu midzy Skalami

i Wysokiemi Górami; 7) myn prochowy wodny ydów w woje-

wództwie Krakowskiem; 7) myn prochowy artyleryi kor. pod

Mocinami, wystawiony w r. 1784 za 100.000 zp., 9) fabryka

prochu Szulca w Warszawie **).

XXV. Wyrób wód mineralnych: chyba w apte-

kach.

XXVI. Farbiarnie: gównie przy fabrykach, war-

sztatach sukienniczych, przy manufakturach Wenianych i Gro-

dzieskich.

E. Przemys kopalny, kruszcowy i ziemny.

XXVII. Górnictwo i Hutnictwo: 1) Miedziana

góra, kopalnie miedzi, z której bito monet; 2) w Koskich

kopalnie z wielkimi piecami i fryszerkami, oraz w Biaacze-

wie Stanisawa Maachowskiego; 3) fabryka królewska elazna

w Kobryniu pod dyrekcy dzierawcy Rajskiego; 4) fabryka

oowiu, szrótu, glejty, Krumpoholtza pod Krakowem; 5) fa-

bryka stali w dobrach Cieklisko Jezierskiego, kasztelana u-

kowskiego; 6) taka fabryka w Malecu tego; 7) taka fa-

bryka w Berezowie pod Kielcami Józefa Sotyka; 8) wgiel ka-

• Pr. Ekon. A; 33, str. 238 i 295.

'' Nry 7 i 8 broszury Cza marka i Sar a fan Warszawa 1791,

str. 46, Nr. 9 z gosu Strojnowskiego na sesyi 345 z dnia 12/11 1790

w Dz. Cz. S. G. W. Szulc zrobi nawet ofiar dla wojska z pewnej iloci

prochu.
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mienny w Sielcu Stojowskiego, czy Stoiskego; 9) wgiel w Kli-

montowicach Miraszewskiego; 10) wgiel w Pogoniu Korul-

skiego; 11) hut}' Radziwilowskie; 12) rudy w powiecie yto-
mierskim z 300 fryszerkami; 13) kunice Samsonowskie, 14)

kunice Suchedniowskie, te i owe w dobrach biskupstwa Kra-

kowskiego; 15) kopalnie Siewierskie; 16) wielkie piece: któ-

rych byo w r. 1782 na cala Polsk 42 i dymarki. których

byo wtedy 41 z produkcy roczn 61.717 centnarów i czystym

zyskiem, podug X. Osiskiego 617.170 zip. Gówne piece

znajdoway si w Parsowie, Szaasach, Samsonowie pod Sie-

wierzem w dobrach biskupstwa Krakowskiego; u Michaowskich:

sekretarza w. k. i referendaza w. k.: Antoninów Dembiskiego,

starosty wolmbroskiego; Podkaskiego Przysucha; Szaniaw-

skiego, starosty bolesawskiego pod Drzewic; Cystersów W-
chockich pod Bzinem; Radziwia pod Mroczkowem; Rado-
skiego w starostwie Radoszyckiem; Dogi. Kluszowskiego, Gor-

dona, Mciskich, Leszczyskiego w starostwie Lelowskiem;

w dobrach stoowych króla pod Brzeciem Litewskim; Chrep-

towicza, podkanclerza litewskiego, w Wiszniewie (jedyny piec

wielki na Litwie); Poniskiego, podskarbiego w. k.. pod Dry-

owem; Bierzyskiego. Czartoryskiego pod Korcem. Nie wyli-

czamy dymarek. W Biechowie znajdowano podobno asfalt

czyli smo ydowsk. Pod Olkuszem Romiszowski kasztelan

dobywa oów i 3.500 kamieni dla Komisoryatu), na 20 gala-

rach wysa do Sztokholmu kruszec, z któregoby mona wy-

tapia spi i mosidz *).

XXVIII. Wyrób machin, narzdzi etc: 1) narzdzi

elaznych w Miedziey Jezierskiego, k-lana uków.; 2) kos,

*) X. Józef Osiski: Opisanie polskich elaza fabryk etc. 1782,

str. 44 i 45, tabela do kart 45, 65. Tabel t przedrukowa Biisching

w roku 1785 w „Magazin" XIX, str. 450; z objanieniami za zuytkowa
Hieronim abcki: Górnictwo w Polsce, Warszawa 1841, tom I, str.

179, 180, 183, 270, 273, 303. Dz. Handl. 1787, str. 427. List kaszte-

lana do króla 6 1 1792 roku w ksidze: „1791, 1792 Militaria" I, dzia I,

nr. 52.
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tegot w Sobieniach; 3) gisernia Piotra Zawadzkiego w Warsza-

wie; "A i f-ka broni królewska w Kozienicach; 5) f-ki Konieckie

szabelnia w Gowarczowie i ruralnia w Pomykowie *); 6) ku-

nice Suchedniowskie i Samsonowskie dostarczay kul. bomb,

granatów, kartaczy i naczy elaznych szacowych; 7) bro
w Staszowie; 8) bro w Tulczynie; 9) bro w Niemirowie;

10) warsztatów puszkarskich 60 w Warszawie; 11) ludwisar-

nia w Warszawie; 12) mennica w Warszawie.

XXIX. Wyroby platerowane nie istniay w XVIII

wieku.

XXX. Wyroby z miedzi: 1) w Siemiatyczach.

XXXI. Inne pomniejsze metalowe: 1) f-ka pilek

w Krakowie.

XXXII. Fabrykacya gazu nie istniaa w XVIII

wieku.

XXXIII. Warzelnie i kopalnie soli: 1) we wsi

Bejsce w powiecie Wilickim, sól glauberska; 2) w Solcu wsi

klucza Zborowskiego hr. Tarnowskich; 3) w Busku 8 szybów

spóki zagranicznej pod dyrekcy hr. Beusta; 4) w Owcza-

rach; 5) w Gumiennicy pod Straszniewem w powiecie Chci-
skim hr. Tarnowskiego; 6) w Wchocku; 7) w Rczkach kom-

pania „ patryotyczna "; 8) we wsi Szolca w Lczyckiem, Je-

zierskiego, k-lana ukowskiego.

XXXIV. Wyroby z marmuru i gipsu: 1) w Ja-

nowicach Radziwia przedmioty kamienne galanteryjne. 2)

Dbnik.

XXXV. Wyroby szklanne, fajansowe, garn-
carskie i zduskie: 1) wyroby garncarzów okolic}' mie-
lowa „w róne strony i nawet a do afrykaskich brzegów

wyprowadzane bywaj" **); 2) f-ka fajansów Belwederska

Kociuszko kaza przeprowadzi fabryki broni: Kozicnick i Ko-

rneck z robotnikami do Warszawy dnia 22/9 '794. Gaz. Wol. Wars z.

Nr. ! .

"i Nax: Wykad etc. str. 149.
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w Warszawie; 3) Wolffa na Bielinie w Warszawie taka; 4)

w Grbenicach Jezierskiego, k-lana luków, taka; 5) szko

av Nalibokach; 6) szko w Urzeczu, ziemi Czerskiej, biae

"wyrabiane przez hutników saskich, których sprowadzi Franc.

Bieliski, pisarz w. k.; 7) szko zielone i orcrynaryjne, biae

w hucie pod Prenami; oraz 8) w Krasnymborze *); 9) zwier-

ciade w Taraszczy St. Poniatowskiego; 10) reparacya w pa-

acu Bruhlowskim w Warszawie; 11) f-ka „farfurowa" w Kor-

cu; 12) f-ka fajansów w Cudnowie Prota Potockiego.

XXXVI. Wyrób cementu i wapna: w Busku, pod

Wieluniem, w Olkuskiem i nad Pilic odb} rwaa si produkcya

wapna na wiksz skal.

XXXVII. Cegielnie: sawna glina w Smolkowie Ra-

dziwiów; glina tusta, biaawa do potau i fabryk „farfuro-

wych", dowoona do Warszawy (po zip. 18 za wóz) w Smo-

gorzewie Duninów-Wsowiczów.

XXXIX. Dodajmy do tego Drukarnie, których w 1787

liczono 32, mianowicie: w Warszawie 7, w Krakowie 5,

w Wilnie 3, w Poznaniu 2, w Grodnie, Mohylewie nad Dnie-

strem, Poocku, Supralu i Xiewieu po jednej. Nie wcho-

dz tu widocznie drukarnia ksig ydowskich, zaoona przez

Chinina Lejbowicza o 4 czy 6-ciu prasach **) za pozwole-

niem Tadeusza Czackiego w Porycku i przez Krugera w No-

wym Dworze, chrzeciaskie: w owiczu, Kaliszu, Lublinie,

Toruniu, 3 w Gdasku, nareszcie drukarnie domowe, szla-

checkie, jak np. Dzieduszyckiego, zabrana przez konfederacy

Targowick, ksiny Jabonowskiej w Siemiatyczach i Ogi-

*) Holsche: 1. cit. I, 412.

**) Wymienia j sam Czacki, ponawiajc pozwolenie swoje d. 2/2

1804 na powtórne zaoenie „pod temi warunkami", gdy pierwsza drukar-

nia spalia si. Darowa wtedy na drukarni „dom murowany i z placem

w Porycku nad stawem lecy, winnic zwany". Odpis, z oryginalnych

dokumentów mielimy udzielony przez hr. Feliksa Czackiego.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. 1^ 21
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skiego w Sonimie, nadto Karmelicka w Berdyczowie, Bazy-

liaska w Poczajowie *).

Spis niniejszy obejmuje okoo 300 zakadów, a jeszcze

nie wyraa caej pracy przemysowej narodu. Oznaczylimy

kilka dziaów jako zupenie nieznanych; nie moemy za po-

chlebia sobie, abymy w dziaach znanych wszystkie fabryki

i warsztaty wynale zdoali. Wcale niepochwytnem dla nas

byo drobniejsze rkodzielnictwo dworskie i wieniacze. Szcze-

gólnie na Rusi kobiety miay si odznacza zrcznoci
w tkactwie. Drelichy, samodziay i w ogóle cale ubranie

ludu oraz szlachty zagonowej pochodzio z warsztatów do-

mowych.

Fabryki w ogóle wszystkie s niewielkie, produkcya

ich musi wyda si szczup, jeli zechcemy mierzy je skal

dzisiejszych zakadów przemysowych. Ale wiek XVIII nie

zna jeszcze skali tak olbrzymiej, jaka dzi w przedsibior-

stwach zwykle stosowan bywa. Nie zapominajmy przecie,

e i ludno bya mniejsz i ruch komunikacyjny sabszy

i sprzeda trudniejsza. Fabryki przez nas spisane nie wystar-

czay jeszcze na zaspokojenie potrzeb caego spoeczestwa,

ale przynosiy ju duo korzyci. Gdy zwaymy, i najwi-

ksza cz ich powstaa w okresie drugim, przekonamy si,

e w narodzie szlacheckim dokonywaa si szybka przemiana,

e do pracy brano si wawo, e zrobiono wiele. Podwzgl-
dem gospodarstwa spoecznego Polska z epoki sejmu cztero-

letniego nie jest ju Polsk z epoki przedrozbiorowej. Szybki

rozwój przemysu fabrycznego stwierdza, usprawiedliwia i wy-

jania nam dostrzeony w §§ 22, 42, 43 fakt wzrostu zamo-

noci powszechnej i popraw}' bilansów handlowych.

*) Dz. Handl. 1787 r., str. 502, Pr. Ekon. A/21, str. 331; A 23.

str. 113: A 25, str. 82. Polen zur Zeit der zwey letzten Theilungen dieses

Reichs... str. 304. Po ostatnim rozbiorze Katarzyna rozkazaa Repninowi

zebra wszystkie drukarnie litewskie do Grodna (Je-IIy.ie: 1. c. str. 68).

Nie wiemy, ile ich zebrano?
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51. Przypatrzmy si teraz miastom pojedynczym, eby
si przekona, o ile susznemi byy wyrzekania spólczesnych

i czy woanie publicystów, troskliwo wadz, rozwój prze-

mysu wywar wpyw jaki na ich losy?

Zaczynamy od Litwy, o której najubosze doszy nas

wiadomoci. Przypominam}*, e obliczenie ludnoci we wszy-

stkich wikszych miastach Litwy i Korony byo ju podane

w tablicach 56 i 57.

Najnieszczliwszem z miast litewskich by, zdaje si:

Misk w owym czasie. Lea on na gównym trakcie z m.

Moskwy do krajów Rzeczypospolitej, wic do poowy XVII

wieku przy kadej wojnie by stacy dla przecigajcych

onierz}", a w owej epoce intendentura i komisoryat zosta-

wa}' jeszcze w stanie niemowlctwa. Za Stanisawa Augusta

konsystowao tu wojsko rosyjskie przez lat 18, od r. 1764

do 1782. Poniewa wadze wojskowe .wymagay wiata
i opau do kwrater, wic dworki szlacheckie przez dziedziców,

niechccych ponosi kosztu, opuszczone zostay; mieszczanie

za, zmuszani dostarcza rónych wygód przez surowe nakazy,

bardzo na majtku podupadli. Trybuna przeniesiono do Gro-

dna; adne zjazdy, oprócz trzydniowych kontraktów, nie od-

byway si w miecie; wiele domów porzuconych bez repa-

racyi spustoszao. Po pierwszym rozbiorze i zakordonowaniu

Biaej Rusi ,,nawleka si do Miska niezmierna moc ydów
bez adnego sposobu do ycia; ci za pomoc kahau a pro-

tekcy starociskiej, czyli zamkowej jurysdykcyi najwicej

jli si rzenictwa". Sprzedajc tanio, wygubili cech rzeni-

czy, chrzeciaski, poczem sprzedawali miso po 8 groszy

funt. Zagarnli te handel cay tak, e w r. 1786 ju kramów

chrzeciaskich nie byo. Przebywali te w Misku Grecy,

doznajc protekcyi panów, szlachty i duchowiestwa, u któ-

rych wynajmowali stancye; trudnili si przewanie szynko-

waniem. Wród takich warunków stan miasta i mieszczan

musia by opakany. W istocie ludno bya bardzo maa.

Jednake przejedajcy w r. 1778 Coxe mówi o Misku.
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jako o miecie do pokancm i obszernem. Zapewne doda-

way okazaoci dwa zamki, kolegiata po-jezuicka i opactwo

unickie. By te pocztamt. Wedug doniesienia burmistrzów

w r. 1786, winiarzów byo tylko dwóch, kafenhauzów (zape-

wne kawiarni) siedm. Czy si podnioso miasto w epoce

sejmu czteroletniego? nie wiemy. Kupiec Trebert sprowadza

z Gdaska w r. 1792 odrazu 600 butelek wina szampaskiego,

ale z tego nie mona jeszcze wycign adnego wniosku do

obrotów handlowych. Poniewa w r. 1791 odbyway si tu

manewra wojska litewskiego i jenera Judycki ugaszcza pod

namiotami licznie zebrane z okolicy obywatelstwo, a zapewne

jaki znaczniejszy oddzia pozosta nadal w miecie, wic
popyt na wino móg si zwikszy.

Nie natrafilimy na lad adnych fabryk w okolicy; przy

braku wodnych komunikacyi, przy odlegoci znacznej od

granic, trudno przypuszcza, aby Misk móg si atwo zapo-

módz i podwign ekonomicznie. Lecz intelektualnie ucze-

stniczy w pracy narodowej. Burmistrz Tarankiewicz jest sta-

ym korespondentem Dziennika Handlowego i przesya wy-

kazy cen; w r. 1789 w liczbie delegowanych miejskich przy-

jeda do Warszawy i podpisuje si na sawnej probie

miast, do sejmu i króla podanej. Uchwalone te prawo sej-

mu czteroletniego sprawio zapewne mieszczanom miejskim

szczere zadowolenie: otrzymali oni reprezentacy w sejmie

i kilku wadzach najwyszych; wanie Tarankiewicz zasiad

w Izbie i w Asesoryi jako plenipotent obrany od wydziau

Miskiego *).

*) Dzie. Handlowy 1786, str. 336, 33", 475 — 478, (podpisali

si burmistrzowie: prezydujcy Mikoaj Zwarski, Jakób Derukoff i Ignacy

Tarankiewicz. Coxe: Travels, I, str. 230. Polen zur Zeit der zwey ktz-

ten Theilungen, gedruckt 1807, str. 351. Kalendarzyk Narodowy i Obcy

na r. p. 1792. III 1; paszport na wino Treberta w Pr. Ekon. A/30, str.

270. Podpisali si na akcie zjednoczenia miast w 1789 roku delegowani

z Miska: Karol Trebert i Tarankiewicz.
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RatUSZ W Kownie, restaurowany w r. 1775.

(Podug fotografii Zatorskiego z natury).
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Wilkomierz ma domy drewniane som kryte; „po-

ary do takiego ubóstwa przywiody kupców niegdy maj-
tnych, e handel spawny królewiecki z wielk swoj szkod
porzuci, a zimowy ldowy z Ryg obywatelom powiatu zo-

stawi prz}'muszeni byli *).

Kowno miao duo starych murowanych domów, kole-

giat jezuick, wielk far, kilka klasztorów, stary rozwalony
zamek i ratusz z wspania wie (str. 325), poczt pod zarz-
dem Essena; ale handel jego nie by znaczny, a sawne miody
kowieskie nie mogy znacznej pozycyi w dochodach stano-

wi. W r. 1775 wykona Essen reparacy i przyozdobienie

ratusza kosztem 19,306 zip. 12 gr. Na jednym z balkonów
elaznych dzi jeszcze mona widzie monogram królewski

Stanisawa Augusta: S. A. R. Wylew rzek w r. 1786 zrz-
dzi szkody na kilka milionów i uniós cz zamku **). W r.

1793, gdy przejeda Schultz, miasto byo zajte przez

Rosyan ***).

Niewie, rezydencya Karola Radziwia, mia instytu-

cye magdeburskie, chocia by miastem dziedzicznem. Chlu-

bi si z tego burmistrz, witajc mow przyjedajcego Sta-

nisawa Augusta. „Niewie prawem aski i przywilejów od

lat 200 królewskie, prawem wadzy i dziedzictwa zawsze

*) Dz. Handl. 1787, str. 441.

*) W Archiwum miejskiem pomidzy papierami starymi widzieli-

my rachunek pod tytuem: „Dalsze usprawiedliwienie 34etniego W. Essena

w miecie Kownie burmistrzowstwa... Expens roku 1775 ...Na fabryk Ra-

tusza, zegar, dzwony, z zagranicy sporzdzone, wydano 19.306 zp. 12

gr." Do tego zapewne czasu odnosi si „Notata róne do wiadomoci
Szllmu Imci Panu Chrapowickiemu Burmistrzowi Miasta JKMci Kowna res-

pective nie doczonych fabryk przezemnie rozpocztych... 4-to lusarzowi

Brechtowi zapacono za okucie okien 21 po zt. 16 na Ratuszu." Podpi-

sano: Henryk Essen (bez daty). List z dnia 12/7 1786 roku w papierach

Hermana Koci.

***) Schultz: Reise eines Lieflanders I, 25 nastp. Polen zur Zeit

der zwey letzten Theilungen 1807, str. 390.
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ksice". Byy tu: kolegiata po-jezuicka, opactwo Benedyk-

tyskie, pocztamt, zamek wspaniay i forteca, która jednak,

pomimo dobrych waów i oblewajcych j dokoa jezior, po

sabym oporze poddawaa si Rosyanom w r. 1764 i 1793 *).

Ludno nie jest nam znana.

Suck, due miasto drewniane, mia trzy zamki, pocztamt,

kocioy: katolicki, luterski, kalwiski, gimnazyum kalwi-

skie, klasztor grecko-wschodni Trojecki, oraz wybudowan
przez Wiktora Sadkowskiego z funduszów, dostarczonych

przez Katarzyn II, katedr greck. Cyfr ludnoci nie

znamy **).

Sonim Ogiskiego mia far. 5 murowanych klaszto-

rów katolickich mzkich i jeden drewniany eski, 1 drewnia-

ny koció unicki, domów murowanych 6 i drewnianych 666,

•a wic przeszo 4.000 mieszkaców. Paac dziedzica mia

116 pokojów, ogród, oranery i teatr murowany. Ludno
wycznie chrzeciaska. Pooenie przy kanale sprzyjao han-

dlowi. Katarzyna zrobia go miastem gubernialnem ***).

Grodno wydao si Coxe'owi miastem obszernem,

rozrzuconem, ale upadajcem, z paacami w ruinach i wspa-

niaemi alejami, które stanowiy pozostao po dawnej wie-

tnoci. Nam si jednak zdaje, e to miasto nigdy wietnem

nie byo. W roku 1752 Stanisaw August, bdc jesze mo-
dziecem i bawic tu podczas sejmu, nie widzia nic wspa-

niaego. Trzeba sobie wyobrazi— pisze on—mnieman stoli-

c, w której, oprócz paacu królewskiego, dwa tylko byy
domy murowane prywatne (Michaa Radziwia i Sapiehy, je-

den z nich niedawno zbudowany i to bez gustu); wszystkie

inne drewniane, jakkolwiek le urzdzone, popisyway si

z pewnego rodzaju zbytkiem, tern dziwaczniejszym, e si -

*) Raczyskiego: Obraz Polaków, tom XVI, str. 25. Polen zur

Zeit der zwey letzlen Theilungen 1807, str. 357.

**) Polen zur Zeit etc. 1807, str. 358. Wyej tom I, str. 210.

***) He-IIy.ie' CTaH. Aórycrb IIoHHTOiscKiij bt> rpojni etc. str. 109.



328

czy z wiekiem nieokrzesaniem i ubóstwem. Ale w tych dre-

wnianych paacach, a raczej chatach, mieciy si przeliczne

kobiety, bardzo gocinni mowie i tacowano w nich co-

dzie. Warszawiacy szczególnie tam wyróniani byli wród
pokornych owiadcze tych ludzi, majcych siebie za parafia-

nów". Zanotujmy przytern, e zamek królewski by odbudo-

Grodn.0: Dom Ekonomii Królewskiej.

(Podug fotografii Z. Carassio).

wany niedawno za Augusta III. Wobec takiego obrazu opis

Coxe'a wiadczy ju o podniesieniu si miasta: jest ogród bo-

taniczny Giliberta, biblioteka, jest palc Ekonomii Królewskiej

t. zw. Tyzenhauza i pi zbudowanych przez niego gmachów

fabrycznych, ludnoci 4.000, oprócz robotników fabrycznych;

rezyduje tu Komisya Skarb., odbywaj si kadencye Trybunau

lit., konsystowaa zawsze zaoga wojskowa. Wszystko to byo
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dzieem Tyzenhauza. Pisze wprawdzie pewien korespondent

w roku 1784, e „Grodno botniste, mae, niezdrowe, jest nie-

waciwem miejscem dla sejmów: z najwiksz bowiem tru-

dnoci mog si rozlokowa posowie i senatorowie; kupcy

przyjezdni z Warszawy urzdzaj tu sklepy tylko na czas

trwania sejmu; z tych powodów mieszkania i towary s bar-

dzo drogie". Ale w opisach cudzoziemców z póniejszej daty

wzrost jest widoczny. Kausch powiada: „Grodno najwi-

ksze po Wilnie... Zreszt po wikszej czci domy drewnia-

ne, niemasz murów ani bram, przedmiecia liche". Jest prze-

cie 13 paaców (na planie 1780 roku); gmachy ekonomii;

rynek obszerny, a przy nim kilka pokanych domów; wi-

ksza cz ulic licha. Schultzowi w roku 1793 przedstawiy

si „liczne kocioy z wieami i spora liczba paaców lub do-

mów, zbudowanych w nowszym stylu, chocia bardzo roz-

rzuconych". Wznosz si one ponad czarnemi drewnianemi

chaupami, z których si skada waciwa masa miasta. Wjazd

jest dosy okazay; paace panów s skupione koo zamku

królewskiego; do waciwego miasta wjeda si po mocie

mocno zbudowanym. „Panuje w Grodnie zwyka polska roz-

maito: obok dobrego domu, trzy albo cztery drewniane wa-

lce si chaupy, dalej paac, dalej znów koció na szkara-

dnym bruku". Schultz bawi tu przed rozpoczciem nieszcz-

snego sejmu, czyli „zjazdu", zwoanego na potwierdzenie dru-

giego rozbioru; widzia armaty wymierzone na miasto, rosyj-

skich sztabowych oficerów paradujcych szóstkami lub czwór-

kami, gdy polscy panowie przejedali bokiem ulic w skrom-

nych powozach; przed zamkiem byway pustki, a przed mie-

szkaniem Sieyersa mnóstwo karet *). Owoc trudów i stara

*) Coxe: Travels etc. I, 214, 220. Pamitniki Stanisawa Au-

gusta Poniatowskiego ttómaczenie Br. Zalewskiego, Pozna 1870,

I, str. 81. Kausch: Nachrichten iiber Polen I, 176. Schultz: Reise eines

Lieflanders I. 39 —41. Plan z r. 1780 wasno p. Wróblewskiego, mamy przed

oczyma; s na nim oznaczone paace: 3 Radziwiów, po jednym Przez-
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okoo podniesienia miasta przechodzi w obc rk, ale w epo-

ce sejmu czteroletniego Grodno byo jednym z najudatniej-

szych okazów skutecznoci prac drugiego okresu.

O stanie ekonomicznym Wilna w drugiej polowie

XVIII wieku wiemy bardzo mao. Konstytucya z roku 1766

nasuwa smutne domysy: „Midzy poytkami, które w naro-
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to, majc wzgld na dezolacy miasta naszego stoecznego

Wilna, z przyczyn} czsto dowiadczonych poarów... sta-

tui mus... aby w samem miecie adne domostwa, jatki,

budki dla przekupniów drewniane nie znajdoway si... Mury

na naszych placach zamkowych, poniewa do ostatniej przy-

szy ruiny, polecamy J. W. Wojewodzie Wileskiemu wyna-

le sposoby do zaycia onych ad publicos usus". Ta
konstytucya nakazuje kupcom, aby kady z nich albo kupi

"Wilno: Zamek Wielkoksicy przed r. 1797 i katedra

przebudowana w latach 1777— 1801.

(Podug malowida al-£resco w podwórzu domu skiego).

sobie na wasno, albo wymurowa kamienic w cigu lat

trzech. Rozrzdzenia te przytaczamy nie dlatego, ibymy
w nich jak mdr reform upatrywali, ibymy im skutecz-

no w podniesieniu miasta przypisywali: su nam one tylko

za dowód urzdowy upadku, opuszczenia, lichego stanu da-

wnej stolicy wielkoksicej. Mamy zreszt podobne wia-

dectwo naocznego wiadka z roku 1750, mianowicie Stani-

sawa Augusta: „Miasto samo. pomimo upadku handlu, braku
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policyi i „czstych poarów, zachowywao jeszcze szcztY-

dawnej wietnoci, dowodzc, e wielcy ksita i królowie

Jagielloskiego domu mogli w niem okazale wystpowa. Ka-

plica . Kazimierza jest istotnie piknym pomnikiem archite-

ktury. Znalazem most na Wilii, a nie byo go jeszcze wten-

czas na Wile". Ale dnia 7 wrzenia 1769 r. burza obalia

gówn wie z lewej strony w katedrze, zabijajc ó-ciu ksi-

y; w roku 1777 trzeba byo przenie z niej naboestwo
do kocioa -go Jana. Biskup Massalski zaj si przebudo-

waniem katedry, które jednak przecigno si poza kres je-

go ycia, do 1801 roku*). Straszn klsk dla Wilna stano-

wiy poary XVIII wieku: w roku 1748 spalio sie odrazu 13

kocioów, synagoga ydowska, 25 paaców, 469 kamienic,

w tej liczbie byy szpitale, klasztory, myny, anie, 146 skle-

pów i skadów; w roku za 1749 znów 6 kocioów, 8 paa-

ców i 277 kamienic; ponawiay si poary w latach 1760

i 1775. Oprócz strat, zrzdzonych przez ogie, miasto ponio-

so uciliwe wydatki „na ustawiczne potrzeby wojska rosyj-

skiego"— od wejcia jego w roku 1764 do roku 1777 wyex-

pensowao 182.173 zip. gr. 12 i pól; musiao nawet pozaci-

ga dugi okoo 30.000 zip. (18.000 a w Królewcu na 10

proc.) **). Czy po tych klskach podnioso si miasto w la-

tach póniejszych? Niewtpliwie. Rosyanie zastali 10 paaców,

akademi i seminaryum, 8 szpitali, 4 drukarnie i 1292 domy,

nie liczc przedmie, bo z nimi razem liczba ogólna domów
dochodzia podobno do 3.000, z tych cz pita, a wic
okoo 600, byo kamienic. Podrónik Fabri w roku 1787 wi-

dzia w miecie same kamienice. Paace paskie byy o 2-ch

lub 3-ch pitrach, budowane w stylu nowoczesnym z dacha-

mi paskiemi lub mansardowemi, ozdabiane posgami lub wa-

zami. Byo 9 bram i 40 kocioów (unickich 5 wraz z kla-

*) Kir kor: Przewodnik po Wilnie 1889, Str. 98—99.

**) Stan miast Królestwa Kor. roku 1777, z Akt Departamentu Poli-

cyi w Archiwum Gownem Kor.
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sztorami dwoma mzkimi i jednym eskim, dyzunicki przy

klasztorze . Ducha, luterski 1. kalwiski 1, reszta katolickie

z 15 klasztorami mzkimi i 5-ma eskimi). Wspaniale odbi-

jaa katedra wieo upikszona. Wiadomo, e biskup Masal-

ski zbudowa dla siebie okazay paac w miecie i Werki za

miastem, przyozdobione przez Hucewicza budowniczego. Ale

zamek ksicy (dolny) zawsze rozsypywa si w gruzy, wród
których gniedzia si ludno uboga w mizernych barakach

(rozebrany zosta w r. 1797 i nastpnych). Podobnie w sta-

nie opuszczenia znajdoway si koszary Ogiskiemi zwane i ar-

sena; Departament Policyi projektowa przerobi na koszary mie-

szkalne jeden z tych trzech gmachów. Jenera rossyjski Knor-

ring nazywa Wilno miastem znamienitem i bogatem.

Przedmiecia Antokol i Rudziszki byy rozlegle. Sdzc
jednak z 20-tysicznej ludnoci wnosi nale}', i do dawnego

stanu kwitncego Wilno nie wrócio. Handel wicinami z Kró-

lewcem by oywiony *). Ale o fabrykach wileskich, oprócz

Postawów w okolic}', nie wiemy nic zgoa. Nie byo ich pra-

wdopodobnie, a wic nie byo gównego czynnika do wzrostu

i rozkwitu dla miasta.

Przejdmy do prowincyi Maopolskiej, posuwajc si od

Wschodu ku Zachodowi.

O ytomierzu dowiadujemy si z noty urzdowej,

przez cay skad magistratu podpisanej, e znajdowao si

osiadloci 418 w samem miecie oprócz jurydyk. Z pomidzy
sklepów wyrónia si handel sukienny Tepfera z Wielunia,

a z kordonu pruskiego przybyy; mona byo te dosta win

*) Vol. Leg. VII, fol. 546—7, str. 242— 3. Pamitniki Stan. Aug.

Poniatowskiego tómaczenie p. Bronisawa Zaleskiego, Drezno ro-

ku 1870, I, 175, Polen zur Zeit der zwey letzten Theilungen 1807 r., str.

iTT; Kausch: Nachrichten iiber Polen I, 174— 5. ,le-IIyae 1. cit., str. 111

i 112 (podug podpisu urzdowego oraz rzadkiej broszury: IlepeBOEuKOBa:

B. O. KitoppiiHrB MocKBa 1826). D. P. 13, str. 42. Kraszewski w swo-

jej Historyi m. Wilna i Kir kor w Przechadzkach po Wilnie, nic nie wie-

dz o stanie miasta w poowie XVIII wieku.
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francuskich z Królewca i wgierskich. „Kapitalistów niema"

jak wiadczy wyrana wzmianka magistratu. Mieci}' si tu

jednak dwa grody, dwa ziemstwa, odbyway si sejmiki dwóch

województw: woyskiego i kijowskiego (od czasu odstpie-

nia Kijowa traktatem Andruszowskim 1667 r.), rezydowa

konsystorz aciski, bya katedra biskupa kijowskiego. Miasto

odzyskao swe wolnoci, prawa i prerogatywy za spraw je-

neraa lejtnanta Stempkowskiego, ale znacznego wzrostu nie

mona mu byo wróy, bo pooenie geograficzne nie sprzy-

jao handlowi ani przemysowi *).

Dubno. wasno dziedziczna Lubomirskich **), byo
znacznie ludniejszem od ytomierza, ucka, Krzemieca, Ber-

dyczowa, najludniejsze bodaj ze wszystkich miast na Woy-
niu; zawdziczao zapewne swój stan pomylny wielkiemu

jarmarkowi czyli kontraktom, przeniesionym tutaj w r. 1773

ze Lwowa po utracie Galicyi przez pierwszy rozbiór. Zdaje

si, e te kontrakty miay cech przewanie szlacheck: do-

konywa} 7 si w nich róne „tranzakcye" sprzeday, dzieraw,

zastawu dóbr, umieszczanie kapitaów itp. Zjedali te ban-

kierowie warszawscy, np. Tepper, Kabryt, Mejsner; niemasz

jednak wskazówek do wnioskowania, e w Dubnie krzyowa
si ruch jakichkolwiek towarów, lub, e std kupcy woje-

wództw ruskich zaopatrywali si w artykuy handlowe. Nie

dostrzegamy te ladów wielkoci w opisie Niemcewicza z r.

1828 w jego „Podróach Historycznych". Sn zjazdy szla-

checkie nie wystarczay do wytworzenia wielkiego miasta.

Wiksze znaczenie handlowe mia podobno B e r d y-

c z ó w: znajdoway si tu bogate sklepy hurtowników jak np.

*) Dz. Handl. 1786, str. 412— 421, nota podpisana przez Lewan-

dowskiego, prezydenta, Ign. Pociskiego, vice-prezydenta, FI. Nowickiego,

radc, Teodora Portenuch i Teodora Radziewicza, pisarza.

W roku 1792 wacicielem Dubna by Micha Lubomirski, jene-

ra, którego obarczono zarzutem tchórzostwa w bitwie pod Zasawiem, oraz

podejrzeniem, i faszywemi informacyami, przez obaw o los miasta swo

jego, zmusi cofajce si wojsko polskie do dalszego odwrotu.
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pócien szwajcarskich Jenni et Comp., towarów galanteryjnych

Gernera, bawatów Chaima Chmielnickiego, sukien zagrani-

cznych Borucha itd., ogóem z 10 skadów hurtowniczych

i z 50 sklepów. „Wypróniano je za Dniestr do Modawii

i Wooszczyzny"; zabierali te markietani do Rosyi, przywo-

c w zamian futra, wiece, mydo, kawiory. Jestto dowodem

ywotnoci miasta, które po obleniu przez Rosyan w r.

1768 doznao jeszcze straszniejszej kieski, bo zarazy moro-

wej w r. 1771, która miaa zabra a 5.000 ludzi*).

Odbywao si tu pi jarmarków co roku, na które

przypdzano po 10.000 koni i po 18.000 sztuk byda rogatego

jeszcze na pocztku XIX wieku **)

Kamieniec by przeceniany jako forteca trudna do zdo-

bycia ze wzgldu na natur miejscowoci: wojskowi ju
XVII w. przed obleniem tureckiem 1672 wytykali jej wady
i niedostateczno w obec dalekononej artyleryi. Jednake

nie chcieli dobywa jej Rossyanie w r. 1768, jak tylko si

dowiedzieli, e z Komisyi Wojskowej poszed do komendanta

rozkaz bronienia si; poczytywano te za zdrad Zotnickie-

mu, e j podda bez wystrzau w r. 1793 ***). Ludno jej

skadaa si z zaogi oraz aresztantów w liczbie okoo 200, skazy-

wanych przez wadze sdowe za wielkie przestpstwa. Ale obok

fortecy byo te miasto, które podlegao rozkazom komendanta

do tego stopnia, e dostarczao stray do bram. Przemysem

nie odznaczao si.; w r. 1770 ponioso klsk dotkliw od

poaru. Korespondent chwali si, e mona tu dosta towa-

rów lipskich, wrocawskich, rosyjskich i tureckich jak np.

cytryn, pomaracz, wina wooskiego, albo nikopolskiego, wy-

ziny wieej, wdzonej, marynowanej; kawiorów, jesiotrów,

wosków, ojów i skór. Byo to miasto pograniczne posiadao

*) Ochocki: Pamitniki wyda J. I. Kraszewski II, Móller's

Reise nach der Ukrane, str. 22.

**) Szacfajer: Geografia, str. 58.

***) Coaoiibeirb: IIct. Pocciu.
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(Od strony zachód niej ) Widok Krakowa z dziea p. t. Curioses Staats und Krie^l

(1709, kopia z ryciny Mateusza Marian

Objanienie liczb.

1. Prdnik.
2. ., Walentego
3. S. Filipa i Jakóba
4. S. Szymona i Judy
5. Królewski paac le-

tni w obzowie.

6. S. Piotra
7. Dwoiek biskupi na
Biskupiu

8. Panny Maryi na
Piasku

9. S. Floryana
10. Ratusz Kleparski
11. Brania Fioryaska

12. Brama Sawkowska
13. S. Ducha klasztor

11. S. Krzyzki
15. . Marku klasztor

16.
(
Nowicyat Jezuitów

S .Macieja
17. S Szczepana
18. N. P. M. w Rynku

19. Paac biskupi

20. Raiusz krakowsk
21. Brama Szewcka
22. . Trójcy
23.Wsz.w.kooPiot
24. . Anny
25. Franciszkanów ki

sztor

Wewn. Dzieje Polski T. Korzona. — Do str. 344 t. II-go.



leatrum ia Polen... yerlegt und zufiaden bey Gabriel Bodenehr Kupfferstecher in Augspurg.
Korneliusza de Jonge, wydanej okoo 1600 r.)

26. _ Koció Jezuicki

. , Piotra
27. S. Andrzeja Klary-

sek klasztor

28. S. Marcina Karm
li tanek klasztor

29. Paac prymasowski
30. Zamek królewski

31. .Stanisawakated.
32. fe. Michaa kolegiata
33. Bernardynów kla-

sztor

34. S. Jadwigi Miecho-
witów klasztor

35. . Agnieszki Ber
nardynek klasztor

36. Brama Wilna
37. ydowskie miasto
38. S. Wawrzyca
39. Boego Ciaa kla-

sztor

40. .Ratusz Kazimierski
41. S. Katarzyny Au-
gustyanów

42. . Leonarda
43. Paulinów na Ska-

ce, klasztor

44. . Jakóba
45. S. Benedykta na

górze Lasotnej
46. Brama Skawiska

Drukarnia Artystyczna Saturnina Sikorskiego.
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komor celn: wic prowadzio handel towarem przywo-

zowym *).

Na Podolu znajdoway si dwa dosy znaczne miasta

dziedziczne, do Szczsnego Potockiego nalece, piknie za-

budowane: Mohylów nad Dniestrem, ludniejszy od Dubna,

liczcy zawsze duo Turków, Greków, Ormian, i ydów, oraz

Przed Kamiecem: Brama Stanisawa Augusta (dzi nieistniejca,

stary Zamek i most Turecki).

(Podug drzeworytu w dziele Batiuszkowa : HoACiia.)

Tulczyn, o którym pocztmistrz Wilski pisze: „sowem mó-
wic, i czego tylko potrzeba, tu dostanie, oprócz mki tak

*) Dz. Handl. 1786, str. 331 nast. Delegacya m. Kamieca
17S9 w Bibliotece Warszawskiej 1S86, I, str. 18, 19. Biskup Krasiski

mówi do delegatów: „Bdcie pewni, e odtd w bramach stawa nie b-
dziecie; ju tego (Witta) niema, który kaza wam to czyni; bdzie zawsze

in praesidio 2000 wojska i ci bd pilnowa fortecy, a wy szukajcie rko-
dzie ...ale porzucie kwaterk, bo z tej nie bdziecie nic mieli ...Zkde ty-

lu pijaków bra, aby was bogacili? Róbcie kapelusze, poczochy, koszule".
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przedniej, jak w Warszawie, i ksiek polskich niema, a co

francuzkich, to jest dosy" *).

Kamieniec Podolski: Brama Lacka, dzi nie istniejca.

Lublin pospnie przedstawia si we wspomnieniach

osobistych Kozmiana: wiele kamienic niemieszkalnych, nawet

") Dz. Handlow,v 1787, str. 190.
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w rynku; wikszych sklepów ledwo kilkanacie, obszerne

skady tylko win wgierskich; adnej policyi, dwie latarnie

przed magistratem, adnej porzdnej ober}', a gdy zajeda
jaki dygnitarz, np. Xe Adam Czartoryski, genera ziem po-

dolskich, licznemi pojazdami, karetami, koczami, landarami,

brykami, z wielbdami i orszakiem szlacht}' w tatarskich

strojach, to stawa gospod w jedynym obszernym gmachu

—

kolegium pojezuickiem. Ale w gmachu tym miecia si

szkoa wydziaowa (gimnazyum), wic gocina podobna nie-

koniecznie potrzebn i poyteczn bya dla uczcej si mo-
dzi, która z profesorami i rektorem na czele wystpowa mu-

siaa na powitanie monowadcy, a za wygoszon oracy
powitaln otrzymywaa w nagrod zwolnienie od lekcyi, czasem

a na trzy dni. Korespondent Dziennika Handl. w r. 1786

skary si te na mnogo pustych domów, na wyderkafy,

prepotency starostów i naduycia ydów. Wszake gosy ta-

kie mog nasun nam zbyt pesymistyczne wyobraenie

o znaczeniu i stanie owoczesnego Lublina. Nie powinnimy
zapomina, e i wtedy nalea on do najwikszych i naj-

waniejszych miast Korony; e posiada ludno 12-tysiczn,

zamek na górze wysokiej, mury i fos dokoa waciwego
miasta; e przebywali tu kupcy Ormianie, Turcy, Grecy,

Rossyanie; e Fineke i Weber prowadzili rozlegy handel

zboowy, skupujc zboe z dostaw na Bug; e Dawid Hey-

zler wspominany by w liczbie bogatych bankierów. Upiera-

jc si na tych faktach, wnioskujemy, e stan Lublina nie

by tak dalece rozpaczliwym, przynajmniej w epoce sejmu

czteroletniego. Sam Komian zreszt mówi z uznaniem o wa-

nych przysugach, wywiadczonych miastu przez starost

Hryniewieckiego. Najbardziej opuszczon posta mia Lublin

zapewne w okresie pierwszym; znajdujemy bowiem wzmianki,

e konfederaci barscy zabrali tu pienidze skarbowe, prze-

znaczone na reparacy ratusza, oraz, e „ludzie wojskowi

zagraniczni" (z armii rosyjskiej) wzniecili ogie, który zni-

szczy pomidzy innemi fortun jednego z oficyalistów skarbu

<pi>arza komornego i exaktora) zapewne w r. 1773 lub 1774.
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Jednake w tym okresie Komisya Skarbowa Kor. okazywaa
szczególn dla Lublina troskliwo: na reparacy ratusza

asygnowala w r. 1767 zip. 16.000, w 1769 znów 5.C00, a gdy

t ostatni sum zabrali konfederaci Barscy, znów 8.000 w r.

1774. W okresie drugim na tene cel byo asygnowanych

50.000 zip. w r. 1781, potem 20.000 w r. 1783, nareszcie na

wewntrzne wykoczenie 8.850 w r. 1785. W tyme czasie

wymurowan zostaa brama Grodzka za staraniem Komisyi

Dobrego Porzdku, która daa jeszcze funduszu na most

do zamku i skadaa abrys, przez architekta zrobiony. Ka-

dencye Trybunau Kor. i sejmiki przyczyniay si te do

oywienia miasta. Jeli nie wrócio ono do dawnej wietno-

ci z XVI i pierwszej polowy XVII w., kiedyto miao liczy

a 40.000 mieszkaców, to w kadym razie podnioso si

znacznie ku kocowi okresu drugiego *).

Miasto Kazimierz (w Lubelskiem nad Wis) „niegdy

sawne z handlu zboowego tak dalece, e je maym Gda-
skiem zwano, dzi, (1788 r.) mieszkalne przez ydów a w spi-

chlerzach sów i wróbli kolonia nowa osiada". I tych narze-

ka nie naley bra w dosownem brzmieniu. Niedawno wa-
nie, zwiedzajc Kazimierz, podziwiajc jego ratusz granitowy

Z olbrzymim Stym Krzysztofem i mnóstwem innych pasko-

rzeb, ogldajc uliczki zdobne kamienicami o staroytnych

fasadach i szereg ustawionych nad Wis magazynów zbo-

owych, czyli raczej ruiny po nich, wyrónilimy te jeden

spichlerz z dat r. 1792 i par inn}Tch w stylu epoki Stani-

sawa Augusta zbudowanych. To wznoszono je nie dla sów

i wróbli. I dzi wprawdzie mieszkaj w tych staroytnych

domach przewanie ydzi; znajdujc}^ si w pobliu „zamek

*) Pamitniki Kajetana Ko miana. Pozna 1858 I> str, 28 — 35;

Dz Handl. 1786 r., str. 327, Polen zur Zeit der zwey letzten Theiiungen

J r., str. 527. Yol. Leg. VIII, fol. 226, str. 134 tit : Powrócenie straty

Ur. Trembiskiemu. Prot. Ek. A 4, str. 406; A 6, str. 181; A 18, str. 318:

A 20, str. 315; A 22, str. 50 i 225. D. P. 8, str. 229.
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Esterki" nasuwa myl, e ta ludno zasiada tu oddawna:

ale czemuby ona wanie nie miaa prowadzi handlu zbo-

owego? Niemiec anonym, autor opisu geograficznego i staty-

stycznego Polski z r. 1807 (Sirisa), zapisa uwag o Kazimierzu:

„guten Handel treibt", chocia mieszkaców liczy za Biischin-

gem, podug wykazów z r. 1782, tylko 576 dusz, zapewne

samych chrzecian *).

Z miast mniejszych najdokadniej opisanym zosta San-

domierz w dwu korespondencyach nieznanego pióra, wy-

drukowanych w Dzienniku Handlowym. Pomijajc ciekawe

zkdind wiadomoci historyczne (od Leszka Czarnego), przy-

taczamy tylko dane statystyczne. W r. 1786 byo to mia-

sto powiatowe, otoczone murami, z ratuszem murowanym,

w którym ulokowane byo archiwum miejskie. Zamek po-

trzebowa reparacyi dachów i cian, a po czci by ju spu-

stoszay; miecio si w nim jednake archiwum grodzkie

i cz ziemstwa. Dochodzia tu poczta, ale poboczna; kon-

systowa stale oddzia wojska, jako garnizon; trzy jurysdyk-

cye, mianowicie: sdy grodzki, wójtowski i radziecki, tru-

dniy si wymiarem sprawiedliwoci; szkoa akademicka wy-

dziaowa niecia troch wiata. Z dyplomu fundacyjnego

wiadomo, e Leszek Czarny w r. 1286 nada Sandomierzowi

na wasno 228 anów frankoskich, ale po latach piciuset

w posiadaniu miasta znalazo si tylko 60, z reszty zostawao

w rku duchowiestwa anów 50, u szlachty 30, do Galicyi

przy rozbiorze kraju odpado 5, nareszcie 80 przeszo nie

wiedzie w czyje rce — byyto „nieodkryte jeszcze awulsa".

Niegdy znajdowao si 20 winnnic na gruntach miejskich;

*) Dzie. Handl. 1788, str. 757; Polen zur Zeit der zwey letzten

Theilungen, str. 527; Rodecki w roku 1827 liczy chrzecian w Kazimierzu

899 a ydów 1197, razem 2.096 dusz. W roku 1780 Komisya Skarbowa

posya inyniera Lehmana, by obejrza tamy austryackie, czy nie zagraaj

brzegowi polskiemu a szczególnie miastem Kazimierzowi i Krakowowi. Pr.

Ekon. A, 17, str. 583.
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w XVIII wieku nie pozostao po nich i ladu. Propinacya

wszake naleaa zawsze do miasta i znaczny zapewne da-

waa dochód. Pomimo licznych przywilejów, starannie prze-

chowywanych, Sandomierz przesta by miejscem sdów ka-

pturowych i ziemskich, nie uywa ju prawa obioru królów

(voto, suffragio et calculo), zachowywa jednake zarzd nie-

zaleny podug ordynacyi z r. 1680. Wadza dzielia si po-

midzy trzy „stany czyli porzdki miejskie: 1) Magistrat czyli

Rad; 2) awników i 3) gmin". Na ty Jan mieszczanie

obierali sobie urzdników: prezydenta, wójta, vice-prezydenta,

syndyka, podwójciego, ["starszego ma, pisarzy, instygatora,

ekonomów i exaktorów. Radców obierano 12tu, tylu awni-

ków i 20 „gminnych". Do posug najmowano pachoków.

Raz na tydzie odbyway si obrady publiczne okoo dobra

miasta *).

Radom by nieludn i lich miecin. wiadczy o tern

raport intendenta Wydziau Sandomierskiego do Komisyi Po-

licy i: „niemasz tam ani doktora, ani chirurga; apteka jest,

ale nikczemna; na ucznia nakadao miasto, ale daremnie;

nic si nie nauczy i niema go w miecie... Nieochdóstwo,

zwyczajne po miastach polskich, trzeba, aby ju wzio ko-

niec. Kanay niepowyprowadzane, wszdzie fetory, a osobli-

wie midzy ydostwem. cierwa, których pospolicie nie grze-

bi, ale wyrzucaj na ulic, zaraaj powietrze czsto a do

chorób. Ci. co wyrzucaj fetory i cierwów nie grzebi, nie

pierwej podobno zostan posuszni, a jak grzywny paci

bd musieli. aniów nigdzie, tak potrzebnych do och-

dóstwa" **).

Kraków, niegdy liczcy 70 moe nawet 80 tysicy

mieszkaców, opuszczony od dawna od królów, zdobywany

w r. 1702 przez Szwedów, w r. 1768 przez wojsko rosyjskie,

*) Dziennik Handlowy 1787 r., str. 452sqq.; 1786, str. 244sqqr

412sqq.

**) Dz. Handl 1792, str. 264—266.
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w r. L772 przez konfederatów barskich, a w trzy miesice

potem znowu przez Saworowa odebrany, imponowa tylko

ruinami. Zewntrznie wygld jego mao si zmienia skutkiem

trwaoci monumentalnej gównych gmachów. Przyjrzyjmy si

zaczonym widokom: Cracau, sztychowanemu przez Bode-

nehra wedug ryciny Mariam i Korneliusza Jonge z pocztku

XVII w. i Cracoyia Buscha, wykonanemu podug natury

okoo 1730 r. Prawie wszystkie liczby, na nich oznaczone,

odnajd si dzi jeszcze prócz bram imurów, które zostay roze-

brane i zastpione uroczemi „Plantami". Ale wewntrz dziao

si rozmaicie. Zwiedzajc go w r. 1778, Coxe porównywa go do

wielkiej stolicy w gruzach, które mogy suy za dowód

staroytnej wspaniaoci: „Wnoszc z iloci zrujnowanych lub

rozpadajcych si domów, pomylaby kto, e miasto byo

tylko co zdobyte szturmem, i e nieprzyjaciel opuci je wczo-

raj dopiero". Jakby na potwierdzenie tego domysu zaoga

rosyjska z 600 ludzi zajmowaa zamek i odwach na rynku;

w kadej ulicy na jednym kocu sta onierz rosyjski, na

;im szyldwach polski. Byy to przecie wojska przyja-

cielskie, konsystujce w kraju na mocy gwarancyi. Jeszcze

w r. 1789 mówiono w izbie sejmowej, e posesyi szlacheckich

niema ledwo 30; reszta spustoszone bez okien, drzwi, i zdat-

noci do zamieszkania, a marszaek Maachowski wiadczy

o takiem ubóstwie miasta, e nie byo w stanie wydola za-

pacie kominowego bez subwencyi ze skarbów: królewskiego

(6.000) i Rzeczypospolitej (8,000 zip.). A jednak wadze rz-

dowe okazyway oddawna troskliwo swoj Krakowu.

Komisya Skarbowa Kor. asygnowala na reparacy zamku

w r. 1767 zip. 20.000, w 1775 zip. 22.000; sumy te byy

niedostateczne: byo wyreparowanych zaledwo par izb dla

sdów ziemskich. Otrzymawszy raporty o ruinie od dozorcy

zamku, Pucka, oraz od zesanego na miejsce znanego archi-

tekty Merliniego, ta Komisya przeznaczya znów 18.000 zip.

na reparacy i przepisaa instrukcy: 1) kurdygarda przy

bramie dla warty ma by w murach dachu, belkach, pua-

pach, oknach, drzwiach i piecach „in spatio" miesicy trzech
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wyreparowana, wart za tymczasem mieci bdzie mona
w kurdygardzie dawnej pod zamkiem, wyrobiwszy poboczn

bram; 2) dach nad caym zamkiem opatrzy; 3) okna do-

koa zamku zrewidowa, w tych szyby potuczone podawa
i gdzie kwater brakowa bdzie, nowe porobi, miejscami

za okiennicami pozamyka; 4) drzwi oberwane... pozawie-

sza... W r. 1787 Komisya posiaa znów Merliniego do

Krakowa, aby zadysponowa reparacye w zamku na wiksz
skal, bo król powzi zamiar odwiedzenia dawnej stolicy.

Po wydaniu dyspozycyi Merlini mia odjecha, zostawiwszy

wykonanie niejakiemu Gsiewskiemu pod dozorem superin-

tendenta skarbowego; termin ukoczenia robót oznaczony na

dzie 1 maja; koszt wyniós 82.527 zp. prócz kosztów po-

dró}- Merliniego, który dosta 1.800 zp. Wted} r pierwsze

pitro byo doprowadzone do stanu mieszkalnego i umeblo-

wane odpowiednio na prz3Tjcie dworu. Potem w r. 1791 na

dachówT
ki, cegy i inne reparacye asj^gnowano znów 30.000,

w kilka miesicy potem 50.C00 na fortyfiac}
T
e, nareszcie w r.

1792 znów 50.000 na dokoczenie fortyfikacji *). Prusacy

przeto w r. 1794 znaleli zamek w dobrym stanie, a spusto-

szenie póniejsze byo ju ich dzieem.

Co si tyczy miasta, ju same te reparacye nastrczay

ludnoci znaczmr zarobek. Byy te reparowane Sukiennice

przed przyjazdem króla w 1787 r. i „nie le" miay si wy-

dawa „miarkujc proporcy expensy i czasu" **). Skdind
wiemy, e skutkiem zbyt wysokich ce, przez Fryderyka II

naoonych, Kraków rozszerzy swój handel wosków; e si

rozwino w nim garbarstwo znacznie, jeli moliwemi byy

*) Coxe: Travels I, 142—3. Dz. Czyn. S. G. W. sesya z dnia

15 10 1789; Pr. Ekon. A/4, str. 403: A 12, str. 844; A 23, str. 213 i 228:

A 24, str. 101 i 466; A/28, str. 657 i 1279; A 30, str. 1861.

**) Pomidzy manuskryptami egoty Paulego, zoonymi w Bi-

bliotece Jagielloskiej znajduje si pod n-rem 5518. Raport o Zamku kra-

kowskim 1787. Piusa Kiciskiego korespond. Tom I, list St. Badeniego

z dnia 3 6 1787.
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obstalunki (po 30.000 skór) na rachunek rzdu pruskiego; e
prócz fabryki ebraczej powstaa tu fabryka sukienna Fry-

stackiego, a w okolicy fabryki Krumpholtza i ydowskie; e
znaleli si tu bankierowie, jak np. Lewiski. Wnioskujemy

ztd, e Kraków wytrzymywa wspózawodnictwo uprzywile-

jowanych miast cesarskich Podgórza i Ludwinowa, a nawet

wznosi si ku kocowi okresu drugiego. Jako przejeda-

jc w r. 1787, hr. Engestróm nie widzia ju takiego opusz-

czenia i takich ruin, jakie uderzay Coxe'a, a Kaus eh *) w r.

1791 znajduje, e Kraków „jeszcze w naszych czasach za-

suguje na nazw wielkiego miasta", porównywa go do Wro-

cawia, przed Lipskiem za daje mu pierwszestwo. Zdaje mu
si, e wiksza cz ludnoci skada si z Niemców, bo na je-

dnego mieszkaca w polskim stroju spotyka 6 albo 7 „w nie-

mieckim"; niema jednak wtpliwoci, e w tym „niemieckim",

a raczej cudzoziemskim stroju chodzili Polacy i wanie za-

moniejsi, modnisie.

Idmy teraz do prowincyi Wielkopolskiej.

Uderza nas nasamprzód mnogo Niemców i miast nie-

mieckich; których czysto i ochdóstwo zaleca witkowski

do naladowania. Nowi historycy niemieccy np. Sybel twier-

dz, e na przestrzeni 15-tu mil od granicy panowaa mowa
niemiecka, i powtpiewaj, czy by chociaby jeden polak

w wielu miastach wielkopolskich **). Przekonamy si, e
twierdzenie takie jest przesadne. Prawd jest jednak, e
gówna masa ludnoci niemieckiej tu si miecia, nad gra-

nic lsk i brandebursk. Byli to przewanie wychodcy,

którzy sobie szukali niegdy schronienia od przeladowa re-

ligijnych i klsk wojny trzydziestoletniej. W cigu lat prze-

szo stu, do chwili wstpienia na tron Stanisawa, byliby oni

zapewne spolonizowali si, jak si spolonizowali niegdy ko-

lonici z epoki Piastów, gdyby na przeszkodzie nie stana

*) Kausch: Nachrichten uber Polen II, 136, 130. 133.

**) Sybel: Geschichte der Revolutionszeit 3te Auflage II, 176.
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wzrastajca wanie w XVII i pierwszej poowie XVIII wieku

nietolerancya religijna; wychodcy bowiem wszyscy prawie

byli dysydentami w}rznania augsburskiego lub kalwiskiego.

Nadto sponiewieranie stanu miejskiego musiao si przyczyni

do utrzymania tych tkaczy, postrzygaczy, farbiarzy w odo-

sobnieniu od ludnoci otaczajcej polskiej.

Z wielce dokadnego opisu Komisyi Boni Ordinis do-

wiadujemy si, e w r. 1783 „miasto stare Wschowa, po-

niemiecku Fraustadt zwane, jest w okrg murem dosy do-

brym i gbokim od wieków, a teraz po czci osuszonym

rowem otoczone, a zamek podwójnym". Zamek staroytny,

bo ju od r. 1067 wzmiankowany, a przy pierwszej starostwa

lustracyi w r. 1616 opisany, podupad zupenie; tyko jedne

kamienic w dziedzicu starosta Kwilecki niedawno wyrepa-

rowa na archiwum, kancelary i izb sdow. W dobrym

stanie znajdoway si dwa kocioy katolickie, z których je-

den by „wspaniaej struktury", rezydencya pojezuicka ze

szkoami, wyreparowanemi niedawno przez Max. Mielyskiego,

ale pustemi; by klasztor z kocioem Bernardyskim i trzy ko-

cioy dysydenckie wyznania augsburskiego, a wic ogóem
wszystkich kocioów sze. By ratusz murowany z wie
i piwnic publiczn (celarium pub li cum), gdzie piwo Gro-

dziskie szynkuj, z izb dla kasy miejskiej, izdebk dla ofi-

cyera na warcie bdcego, izb sdów radzieckich, a zara-

zem i ziemskich, oraz „wielk sal", w której niegdy za-

panowania Augustów II i III Sasów senatus consilia si od-

prawia}7
i posom od Porty Ottomaskiej audyencye dawano.

Zreszt znajdoway si jeszcze w gmachu ratuszowym izba

dla aresztantów i kilka izb pustych z powybijanemi oknami

tudzie skad modzierzy, rcznej strzelby, pancerz}', zbroi, bb-
nów— „wszystko starzyzna", jak powiada Komisya. Do miasta

prowadziy dwie porzdne bramy i furtka polska. Sd miejski

móg wymierza kary gówne i policyjne. Komisya zaleca:

„Gdyby kto z kmieci... w innych obowizkach i robociznie

nawet way si zuchwale rzuci si na przeoonego dzier-

awc swego, jak si niedawno przez kmiecych parobków
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stao, tedy. aby szlachetny Magistrat za podobny wystpek, ja-

wn zuchwao i bunt okazujcy, przykuciem do taczek wi-

nowajc... do 6 lub 12 niedziel publiczn przy miecie robo-

cizn okoo bruków ukara. Budet miejski w dochodach

i wydatkach regulowa si do cyfry 72.606 zip. Z cyfry ogólnej

mieszkaców w miecie Starem, Nowem, na jurydyce pro-

boszczowskiej i dwóch wsi przylegych 5.580 dusz przypa-

dao 1.174 na katolików, 4.005 na dysydentów i 301 na y-
dów (z dziemi). Do magistratu Komisya zaleci moga je-

dnego zaledwo kandydata z polskiem nazwiskiem (Sulczew-

skiego). W spisie imiennym obywateli miejskich, wacicieli

681 posesyj, nie znalelimy ani jednego czysto polskiego na-

zwiska, ale pomidzy niemieckiemi 14 razy powtarza si

drogie nam a tak wietnie w literaturze polskiej janiejce

nazwisko Libelta *).

R a wi c z, zbudowany w czasie wojny trzydziestoletniej

w r. 1632, zburzony w r. 1707 przez Rosyan, spalony w r.

1768 przez konfederatów barskich, rycho po tej klsce do

szed do stanu kwitncego, sta si miastem ludnem i boga-

tem dziki opiece dziedzica swego Jana Mycielskiego, starost}'

onickiego. O jego wiatym umyle wiadcz} 7 fakt, e na

chrzest swojej córki nie waha si zaprosi mieszczan swoich

i przytem dysydentów. Miasto, pooone midzy dwiema

piaszczystemi górami na dnie dawnego jeziora, miao cztery

bramy, które widzialne byy z rynku. Mieszkali tu podobno

tylko Niemcy i ydzi (pierwszych 6150 drugich 1176 dusz**).

*) Stan Miasta J. K. Mci Wschowy pod sodkiem panowaniem X.

St. Augusta króla miociwego na Komisyi Dobrego Porzdku..., pod pre-

zydency JW. Józefa z Brudzewa Mielyskiego... w Lesznie. Xakadem

Sam. Teof. Pressera modszego... 1783... passim. Kibeltowie byli to myna-

rze i szewcy: Jan Gotlieb, Jerzy Fridrich, Daniel, Andreas, Jerzy zapisani pod

numerami: 246. 398, 399, 401, 408, 476, 641, 647. 656, 660, 667, 675,

679, 681. W obliczeniu ludnoci ogólnej zachodzi omyka o 100 dusz,

lecz poprawi jej nie mamy monoci.
**) Pamit. Hist. Polit. 1783, str. 596—7; 1786, str. 1017, 253, 254.

Polen zur Zcit der zwey letzten Theilungen 114. Holsche: II, str. 297.



349

Leszno niegdy Leszczyskich, póniej Sulkowskich,

miao duo warsztatów i znaczny handel, gdy samych ce

opacao w zych czasach (przed r. 1775) do skarbu po

100.000 zp. na rok. Niszczyy je poary w r. 1767 i 1790:

szczególnie strasznym by ostatni, który szerzy si tak gwa-

townie przy silnym wietrze, e w pomieniach zgino 50

ludzi. W kilka lat wszake byo znów 709 domów i okoo

7.000 mieszkaców, w tej liczbie okoo 3-ch tysicy ydów.

Ludno chrzeciaska skadaa si przewanie z kalwinów,

którzy mieli tu swoje gimnazyum i 1 1 u s t r e; kalwinami za
zwykle byli Polacy. Nie przeczy temu okoliczno, e kaza-

nia miewano tu po niemiecku, bo ju w NYU wieku brako-

wao pastorów Polaków i z tego powodu gminy polskie mu-

sia)' sobie sprowadza pastorów Niemców *).

Zduny, miasto otwarte, rozlege, skadao si waci-

wie z dwóch miast: polskiego i niemieckiego; miao dwa ra-

tusze, z tych jeden by w zym stanie; wiele ucierpiao w cza-

sie zamieszek 1768— 1772 r. i zaduyo si wtedy na 108.000

zp. W okresach drugim i trzecim podnioso si; wyprawiao

swoje sukna i pótna do Wrocawia i Rosyi w znacznej iloci

(blizko na 7a miliona zp. **).

Oborniki byy ju miasteczkiem czysto polskiem.

Biester widzia tam tylko polskie ubiory i sysza tylko polsk

mow ***).

W Odolanowie, O s t r o w i u, Kargowie i Kem-

p n i e gminy kalwiskie suchay kaza w jzyku polskim ****).

*) Pr. Deleg. Zagajenie VI, sesya 65 z dnia 27,2 1775, str. 154.

Polen zur Zeit der zwey letzten Theilungen, str. 112, 1S4. Holsche:

III, 228.

" Holsche: II, 303.

***) Liske: Cudzoziemcy w Polsce, 27 7.

****) Polen zur Zeit der zwey letzten Theilungen, str. 84
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W kilku innych miastach pomniejszych, oraz we wsiach

zwanych Holendrami, znalazaby si jeszcze do liczna lu-

dno niemiecka, ale ju mniej gsta, wicej z polsk po-

mieszana.

Mylnie te wielu pisarzy obcych uwaao Pozna owo-

czesny za miasto niemieckie. Stolica Wielkopolski ju na po-

wierzchownoci swojej nosia znami narodowe. W liczbie

36 klasztorów i kocioów by jeden tylko ewangelicki; po

nad wszystkiemi górowa tum wspaniay: najwikszym gma-

chem bya kolegiata po-jezuicka, w której za czasów pruskich

mieciy si wadze rzdowe i pokoje królewskie. Kolegium

Konarskiego, ateneum (gimnazyum) zaoone przez biskupa

Lubraskiego, ratusz wielki z XVI w. z wie za Stanisawa

Augusta odbudowan w r. 1783 i trzema mniejszemi, miedzi

krytemi, dwoma zegarami ozdobiony, stary gmach wagi miej-

skiej, stary zamek na górze, gdzie si odbywa jarmark -to-

Jaski, najpikniejsze domy w rynku Gurowskich, Kwileckich

i pod Kotwic — byy to dziea rk polskich. W samem
miecie widziae wycznie kamienice dlatego, e dawni kró-

lowie polscy zakazali tu budowania domów drewnianych. Po-

drónik Kausch w r. 1791 mniema, e najwiksza cz Po-

znania jest niemiecka, mówi po niemiecku, ubiera si po nie-

miecku; wysza klasa jest prawie elegancka; sdzimy, e
i tu, jak w Krakowie, wnioski takie opiera on tylko na ubio-

rze cudzoziemskim, którego uywali przecie i najszczersi po-

lacy, jak np. marszaek sejmu czteroletniego St. Maachowski.

Mieszkao tu duo cudzoziemców; jeszcze w wiekach rednich

osiedlali si tu, prócz Niemców, Anglicy i Szkoci; na licie

kupców poznaskich, podanej do Komisyi Skarbowej Koron-

nej w celu wyjednania remisy towarów z komór zagranicznych,

znajduj si w liczbie 53 firm imiona angielskie (np. Forbes

«t Comp., Klugh) i niemieckie, mniej stosunkowo czysto-

polskich (pomidzy temi ostatniemi dwie firmy upaskich):

ale czy pod temi obcemi nazwiskami nie znajdowali si Po-

lacy z mowy i uczu? W podanej na rok 1794 ludnoci,

12.538 gów, miecio si katolików: 7.437, luteranów 1.918,
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RatUSZ W Poznaniu; wiea odbudowana w r. 1783.



kalwinów 115, greków 47. i ydów 3.021; wikszo tedy

z pewnoci stanowili Polacy. W r. 1793 dyplomata szwedzki

hrabia En g estrom, bdc wiadkiem wjazdu króla pruskiego

zaraz po drugim rozbiorze, powiada, e Lucchesini usiowa

okaza Fryderykowi Wihelmowi II, jak dalece mieszkacy

s uszczliwieni z przyczenia swego do Prus; ale sam król

domyli si, e to szczcie „tylko w gowie Lucchesiniego

istniao, zamiast bowiem oznak radoci i wesela, usuwali si

wszyscy, jak mogli, starajc si zosta na uboczu". Jako
podczas powstania Kociuszkowskiego szewc Jan Kiliski,

który wanie pochodzi z mieszczan poznaskich, wybra si

do Poznania, eby zrobi tu powstanie ju po bitwie Macie-

jowickiej, a nawet po szturmie Pragi. Aresztowali go Prusacy;

wród cikich udrcze, jakich wtedy dozna Kiliski, mia
przecie t pociech, e mu „obywatelki naznosiy kiebas,

pógsków, kaczków, masa, serów, chleba, wódki dobrej"

i e mieszczanie okazywali mu wszelk gotowo do pomocy

i szczere wspóczucie.

Co do losów miasta, wiemy ju z uwag do tab. 50-ej,

e ucierpiao wiele ono podczas konfederacyi barskiej, oraz

w r. 1772 podczas pobytu wojsk pruskich, e póniej jednak

poprawio si i uroso. W epoce sejmu czteroletniego handel

by oywiony, a jarmarki -to-Jaskie tak tumne, e- za po-

kój trzeba byo paci po 18 do 20 dukatów na 1 do 3 ty-

godni, e Klugh wyszed na zamonego fabrykanta i ban-

kiera, mia dom okazay i pikne ogrody ze sztucznemi ozdo-

bnymi pagórkami. Kausch znajduje, e i w Niemczech Po-

zna liczyby si do wikszych miast rednich, e na du-

go wydaje si niemal wikszym od Lipska, ale szeroko

Starego Miasta jest mniejsz *).

Holsche: II, 309 sqq. Kausch: Nachrichten iiber Polen, ll r

162—166. Biester: u Liskego str. L'70. Polen zur Zeit der zwey letzten

Theilungen, str. 94 — 96. Pr. Ekon. A/28, str. '.77; Pamitniki W. hr.

Engestróm tumaczenie Kraszewskiego, str. 18;. Kiliski w Pamit.
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Kalisz by w roku 1786 otoczony murem, basztami

umocnionym, ale ju bardzo zrujnowanym. Z czterech bram

jedna tylko „Dorotka" trzymaa si w dobiym stanie i nawet

bardzo si podobaa Kauschowi; samo miasto skadao si z 16

ulic, nieregularnych: przytykay do niego trzy przedmiecia

mae i licho zabudowane. Rynek nie przedstawia nic go-

dnego uwagi. Nie wida tu ruchu handlowego, ani przem}'-

sowego na wiksz skal, tylko sdy wojewódzkie daway
nieco ycia. Jednake z ruchu ludnoci dostrzeglimy, e
w epoce sejmu czteroletniego, przed poarem r. 1792, miasto

podnioso si znacznie *).

z XVIII wieku wydanie upaskiego I, 232. W zbiorach hr. Konstantego

Przezdzieckiego, w tece, opatrzonej napisem: Silva rerum Stan. Aug.

w pliku, zawierajcym Dokumenta 1764— 1795 znajdujemy taki list: „1783

dnia 19 lipca z Poznania. W miecie tym za szczegulnieysz szczodrobli-

woci N. Króla Imci Pana Mi. y N. Rzpltey y przy osobliwszey asce

y starannoci JW. Raczyskiego Generaa woiewodztw Wielkopolskich, iako

miasta tego starost}', Ratusz w strukturze swey staroytne}', lecz dosy

ozdobny y wspaniay, zdawna w czasie wielorakich nieszczliwoci znacz-

nie zruynowany, teraz co do wzmocnienia fundamentów y zewntrzney

ozdoby wyreparowany, oraz na nim wiea czyli kopua, któr w roku 1723

gwatowne wiatry zwaliy, iu take co do ciesielskiej' robot}', a to podug

abrysu, przez architektów warszawskich i innych approbowanego, iest za-

koczona y dnia dzisieyszego na sam wierzch tey wiey czyli kopuy no-

wo wystawioney orze biay z miedzi ksztatnie wyrobiony, herb N. Pana

y Rzpltey na piersiach podug zwyczaiu maicy, szczliwie za przemysem

rzemielniczym przy kapeli na galeryi ratuszowey, nowo ksztatnie uformo-

wane}', y na ganku wyszym okoo wiey bdcey rozooney, y przy rz-

sistym z armat ogosie iest zaprowadzony. Gdzie przy tym orle iu za-

prowadzonym, a w wysokoci od ziemi blisko na 140 okci wyniesionym,

ciela, podug dawnego zwyczaiu piic wino kieliszkami y zdrowia wykrzy-

kujc, te kieliszki za kadego spenieniem rzuca na ziemi czyli na bruk

w Rynku bdcy, z których a to 12-tu kieliszków, z tak znacznej wysoko-

ci zrzuconych, cztery cale y niestuczone zostay."

*) Chodyski: Kalisz w kocu XVIII wieku w Kaliszaninie z r.

1879, Nr. 5, 6, 8. Kausch: Nachrichten iiber Polen, II, 166, patrz w to-

mie I, tab. 50.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. II. 23
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P i o t r k ó w Trybunalski zdaleka dobrze si zaprezen-

towa Schultz'owi, ale wewntrz zgorszy go brudem, opu-

szczeniem i ubóstwem dzielnicy ydowskiej, która zreszt

znajdowaa si po za murem miejskiem. Domy, szczególnie

Zamek w Piotrkowie,

>Z natury rysowany w roku 186S przez Tad. Korzona i

w rynku, maj szczyty gotyckie spiczaste. „Zreszt znalazem

to miasto wcale oywionem; w istocie naley ono do naj-

zamoniejszych w tej okolicy *). Niedaleko od murów miej-

*) Schultz: Reise eines Lieflanders IV, 203.
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skich wznosi si wysoki dwupitrowy, prawie kwadratowy

32—35 okci zamek, który niegdy suy za rezydency Ja-

giellonom, podczas pobytu ich na sejmach piotrkowskich, oto-

czony kanaem, przez który prowadzi most na palach dbo-
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wyeh. Grube mury jego poczerniay od staroci, ale stoj

jeszcze do dzi dnia; zniesiono tylko trzecie pitro i pokru-

szono wspaniae futryny kamienne od okien ozdobnych, rze-

bionych, o trzech kwaterach, w stylu woskim. Na dole mie-
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ciy si jeszcze sd grodzki i archiwum, w piwnicach kar-

czmarze szynkowali piwo starociskie, ale wysze pitra nie

byy mieszkalne w r. 1776. okna po wikszej czci deskami

pozabijane, schody zawalone rumowiskiem; tylko dach wysoki

piramidalny znajdowa si jeszcze w dobrym stanie i unosi

ora srebrnego ze zoceniem po brzegach *). Dokoa zamku

rozsiada si dzielnica ydowska, zapewne pod opiek urzdu

starociskiego; opodal starostwo i wójtowstwo nosiy ju ce-

ch wieniacz. W rodku miasta, w rynku, sta gmach je-

dnopitrowy czworoboczny z okrg wie dla odsiadywania

kary in fundo. Gmach ten, zwany ratuszem, byl miejscem

posiedze trybunau koronnego i doznawa opieki Komisyi

Skarbowej: na reparacy jego wydaa 21.000 zip. w dwu

leciu 1778— 1780, a w r. 1781 pisaa not do Rady Nieusta-

jcej o zalecenie miastu Piotrkowu. „aby wyreparowany ra-

tusz utrzymywaa staranniej". Atoli w par miesicy póniej

wynik poar w miecie i w kwietniu 1782 r. Komisya. ze-

sawszy Merliniego, musiaa znowu da od Rady Nieusta-

jcej asygnacyi 4.000 zp. na nowe reparacy, które te

w listopadzie byy ju „zupenie dopenione; wtedy oficya-

lista (Chrzanowski, pisarz magazynu tabacznego) otrzyma za-

lecenie, ab}7 czuwa nad „konserwacy ratusza". Nareszcie

w r. 1792 zadysponowaa Komisya temu pisarzowi, „aeby

reparacy ratusza wedug planu na izb dwie sdowych przed-

siwzi, jedne izb na górnem pitrze, a drug na dolnem,

*) Szczegóowy opis zamku znajduje si w „Inwentarzu Po-

dawczym starostwa piotrkowskiego do Archiwum Komisyi Skarb. Koron.,

spisanym przez Wojciecha TarczewskiegO S. G. P. dworzanina Skarbu Kor.

dnia 18/8 1776 roku" w archiwum akt dawnvch piotrkowskiem. Doka-

dniejszy opis oraz plan zamku podalimy w Kosach z roku 1868 Nr. 177.

Obecnie mury z rozkazu gubernatora jeneraa Kachanowa zostay przero-

bione na biura wojskowe, poniewa jednak rozebrano przy tej przeróbce

dach i drugie pitro z najwikszemi i najozdobniejszemi oknami, wic gó-

rujce dawniej nad miastem zamczysko zeszo na lich kamieniczk, któ-

rej archeolog nie odnajdzie wród domostw ydowskich.



357

tam, gdzie kurdygarda bya, wyreparowa, a oraz potrzebne

do izb sdowych sukna na stoy, stoki przysposobi, i aeby

na dzie 1 maja wszystko w gotowoci byo". Kazaa te

przenie kaplic trybunalsk z izby górnej do dolnej. Koszt

cay wynosi, jak si zdaje, tylko 1489 zip., bo tyle pisarzowi

zwrócono. Nadto samemu miastu Piotrkowu „na restaura-

cy" wydano 30.000 zp. w latach 1786—1788 *).

Holsche wymienia domów 272, w tej liczbie 81 kamie-

nic, chocia poar poczyni wielkie zniszczenia i 97 placów

stao pustkami; liczba dymów z r. 1788 wynosi 450; Hertz-

berg na pocztku pruskiego panowania liczy okoo 3.000

mieszkaców. Gdy porównamy te cyfry z 222 domami, jakie

si znajdoway w r. 1659 wewntrz murów i na przedmie-

ciach, gdy zwaj^my, i liczba kamienic (prócz 6ciu kociel-

nych) wynosia tylko 42, przekonamy si, e Piotrków z cza-

sów sejmu czteroletniego by wikszy i ludniejszy, ni w po-

owie XVII wieku **).

Na Mazowszu i Podlasiu miasta i miasteczka s bardzo

mae: rzadko które liczy sto dymów. Biaystok jest porz-

dnie zbudowany, liczy okoo 3.400 gów, ale synie tylko

jako rezydencya Jana Klemensa Branickiego. a potem pozo-

staej po nim wdowy „pani Krakowskiej" (madame de Cra-

covie), wpywowej siostry Stanisawa Augusta. Paac by zwa-

ny przez grzeczno, a raczej przez pochlebstwo „polskim

Wersalem"; miasto miao cztery bramy, biae domy i pikne

aleje prowadzce do paacu, ale nic nie wiemy o przemyle

i obrotnoci handlowej mieszkaców. Siedlce byy rezyden-

- *) Rachunki sejmowe z lat 1778— 1780 i 1786— 1788 w expen-

sie extraordynaryjnej; Pr. Ekonom. A/18, str. 221; A 19, str. 241 i 485;

A/ 30, str. 492, 1539 i 1854. Gmach znajdowa si w dobrym stanie jesz-

cze w roku 1869, kiedy go rozebrano do szcztu dla rozszerzenia rynku

i miejsce, na którem sta, zabrukowano.

**) Holsche: II, 353 — 4. Biisching: XXII. Hertzberg loc. cit.

Oblata lustrationis Capitaneatus Petricoviensis 1678; originale hujus lustra-

tionis anni 1659, folio 11.



358

cy hetmanowej Ogiskiej i nic wicej. Siemiatycze, re-

zydencya rozumnej i szanownej Anny Jabonowskiej, miay
troch przemysu, mianowicie par fabryk, wszake z pro-

dukcy niewielk i niedugowiecznych.

Ale Mazowsze posiadao Warszaw, która wicej bya
warta, ni wszystkie miasta razem wzite w jakiejkolwiek

z trzech prowincyj Rzeczypospolitej. W tablicy 50 i uwagach
do teje wykazalimy rozwój Warszawy pod wzgldem ludno-

ci, w §. 41 pod wzgldem handlu, a w §. 50 pod wzgldem
przemysu. Potwierdzenie tych spostrzee znajdziemy w zja-

wiskach, wiadczcych o rozwoju ycia miejskiego, dogodno-

ciach, okazaoci, porzdku.

Po wojnach szwedzkich i powietrzu morowem z r. 1709

Warszawa znajdowaa si, jak wiemy, w stanie opakanym.
Krakowskie Przedmiecie cae przez zawalenie gruzami byo
niedostpne; przystp do Wisy trudny, co sprowadzao dro-

yzn; wiosn i w jesieni nikt do miasta nie przybywa,
chyba konieczn zmuszony potrzeb; kamienice przynosiy

zaledwo 3
n
/u , bo handel i przemys znikn *). Zamek kró-

lewski opuszczony, znajdowa si w stanie do zamieszkania

niemoliwym**), August III bowiem „przebywajc w Warsza-

wie, mieszka we wasnym paacu Saskim"; obok niego mie-

ci si Bruhl w paacu, noszcym do dzi dnia nazw Briih-

lowskiego (ob. str. 363, 365).

Pierwsze prace okoo uporzdkowania miasta podjte

byy przez marszaka w. k. Franciszka Bieliskiego (1742

—

1766) i zostajc pod jego zwierzchnictwem Komisy Bru-

*) F. M. Sobieszczaki: Rys historyczno - statystyczny m. War-

szawy, 1848, str. 75— 76.

**) Naruszewicz mówi o Warszawie. „Stana za ksit Mazo-

wieckich— ale teraz nikt mi nie pokae cegieki z murów ksit. Nec locus

ubi Troja fuit. Zygmunt August wyznaczy tu miejsce sejmów, ale nastp-

cy jego rzadko tu mieszkali. Henryk nie by tu, Stefan mao mieszka, Mi-

cha we Lwowie (? , Jan III w ókwi, Augustowie w Drenie najwicej

przesiedzieli". (Dz. Czyn. S. G. W. sesya 172 z d. 13/10 1789).
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kow przy pomocy prezydenta Starej Warszawy Dulfusa:

oczyszczono, brukowano, rozszerzano ulice i place, kanay

-dawne restaurowano, nowe zaoono *); Bieliski zaoy
now jurydyk „na Bielinie" (ulice Marszakowska i Królew-

ska). Wszake w chwili obioru Stanisawa Augusta Warszawa

zachowywaa jeszcze swój ksztat dawny, cakiem niepodobny

do dzisiejszego: skadaa si z obwiedzionego murem Starego

Miasta i czcej si z nim Nowej Warszawy (tu za bram
Nowomiejsk); oddzielnie w znacznej odlegoci zaczynaa si

zaoona w poowie XVII w. jurydyka Leszczyskich, Leszno,

jeszcze dalej „miasto Grzybów" z oddzielnym ratuszem; od

Zamku szo Krakowskie Przedmiecie, które w istocie na t
nazw zasugiwao, poniewa z kocem jego cignty si ju
pola uprawne, wród których pitrzyy si zwaliska dawnego

zamku ksit Mazowieckich, Ujazdowa. Swoje tedy jurydyk

zakada Bieliski w czystem polu. Tylko za elazn Bram
ogrodu Saskiego stao kilka domków; w jednym z nich mie-

cia si zaoona w r. 1724 pierwsza kawiarnia z bilardem

niejakiego Meierhofera. Jeszcze w r. 1793 plac za elazn
Bram by biedny, brudny, niebrukowany; odbywa si na

nim targ zboa i siana **).

*) Pami prac swoich uwieczni Bieliski figur -go- Jana Ne-

pomucena, stojc obecnie na placu Trzech Krzyów (S-go Aleksandra)

i napisem moe zbyt dramatycznym: „D. O. M. Per Te, Joann Nepomuce-

ne, opus publicum lithostratorum et colluviariorum Varsoviae, superatis spre-

tisue hominum et rulgi injuriis, coeptum et continuatum, Te, bonae famae

patrono et vindice. Franciscus Bieliski D. D. D." A na drugiej stronie:

„Leg Ordinum Regni 1685 sub Joann III lata, Augusti II et Augusti III

regiis auspiciis, Francisco Bieliski Supremo et Georgio Mniszech Curiae

Regni Mareschalcis... Varsavia... Sumptu Reipublicae et in Urbe possesso-

rum plateae viaeque ampliatae, stratae, ornatae; lithostrata et colluviaria an-

tiqua instaurata, nova erecta et continuata necessitati, honestati, commodo

et decori publico. Felicitati principis. Memoriae temporum Anno MDCCLII".

O jakich to zniewagach „od ludzi i gminu" wspomina marszaek? Nie-

wierny.

**) Magier: Estetyka m. Warszawy str. 5. Schultz: Reise eines

Liefliinders I, 115.
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Pomidzy paacem Saskim i Briihlowskim a murami
miejskiemi, na miejscu dzisiejszego Teatru, sta obszerny pi-

trowy gmach przez Mary Kazimier w XVII w. wzniesiony,

zwany Marywiem (ob. str. 169). Sta si gównem siedli-

skiem handlu ydowskiego; z czasem panowa w nim ruch,

gwar cigy, niechlujstwo, znajdoway si sklep}-, stragany

i hotel, w którym jednak mieszkania ani przyjemnemi, ani

nawet bezpiecznemi od zodziei nie byy. Zreszt hotel po-

wsta ju póniej w okresie drugim badanej przez nas epoki.

Sejm konwokacyjny wydal trzy uchway, dotyczce

miasta. „Poniewa si przy miecie naszem stoecznem War-

szawie wiele placów po czci pustych, czci drewnianemi

budynkami zabudowanych znajduje", przeto pozwolono Tep-

perowi, kupcowi m. Poznania, kupowa place dla budowania

domów ozdobnych, lub szpichlerzów zboowych. „Gdy za
miasta Nowa i Stara Warszawa, rezydencya królów, z okazyi

gstych w rynkach i po ulicach domów drewnianych czsto

nieszczciu ognia podpada", przeto nakazano, aby rynki

i place od domów drewnianych, klitek, jatek, wolne i nieza-

budowane byty *). Od czasu, kiedy lody uniosy podziwiany

przez cudzoziemców most Zygmunta Augusta i Anny Jagiel-

lonki, przeprawa przez Wis odbywaa si na promach; sejm

konwokacyjny kaza teraz na nadchodzc elekcy sporzdzi
most kosztem Rzpltej i takowy na zawsze utrzymywa. Ko-

misya Skarbowa Kor. uformowaa niezwocznie milicy mo-
stow, czyli kompani pontonierów na Wile, ze 102 ludzi

zoon, pod komend inyniera Rzpltej kapitana de Woyten
i na elekcy zbudowaa most, ale przed zim zebrano go

i nie wystawiono póniej z wiosn; prowadzono tylko jakie

roboty celem zwenia koryta Wisy od strony Pragi, prze-

prawa za odbywaa si wci na promie. Z uchway sejmo-

wej r. 1775 dowiadujemy si, e owa konstytucya konwo-

kacyjna „dla zapadej krajowej rewolucyi skutku swego wzi

*) Vol. Leg. VII, fol. 37.', 85 (str. 164, 45).
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nie moga, teraz za dla upadych intrat skarbowych kosztem

publicznym wystawiony by nie moe". Przyjto wic pro-

pozycye Adama Poniskiego i wydano mu przywilej na po-

bieranie mostowego. Kosztem tedy Poniskiego, jako dzier-

awcy, stan most lywowy, który w d. 8 padziernika 1775

r. do uytku publicznego oddanym zosta *).

Tene sejm nakaza, „aby rozpoczta fabryka zamku

kontynuowana i podug podanych abrysów do naleytej do-

skonaoci przywiedzion bya; take pokoje, które ju dotd

s dokoczone ku wygodzie przyszego króla obiciami i in-

nemi rekwizytami przyozdobione byy 1

'. Rozszerzono nawet

zamek przez zakupienie przylegajcych dwóch placów **). Od-

td dugo i duo pracowano nad przyozdobieniem siedziby

króla i sejmu. Robotami kierowali budowniczowie Fontana

i Merlini; Rubicki urzdza ogród zamkowy (od Wisy) na

sklepieniach, pod któremi do dzi dnia mieszcz si stajnie.

Komisya Skarbowa zakupia od biskupa Krasiskiego

i od d. 1 stycznia 17ó6 r. w posiadanie obja paac tak

zwany „Krasiski", który odtd zwa si paacem Rzeczypo-

spolitej i sta si siedliskiem caego prawie rzdu krajowego;

mieciy si w nim bowiem Komisye Skarbowa i Wojskowa,

jurysdykcya marszakowska (póniej Komisya Policyi), sdy
Asesorskie, a z czasem niektóre departamenty Rady Nie-

ustajcej i Komisya Edukacyjna z kancelary i kasyerem

swoim generalnym, kapitanem Lelewelem, ojcem znakomitego

badacza dziejów, Joachima. Z rozkazu Komisyi Skarbowej

i podug zatwierdzonych przez ni abrysów, ogrodnik Chry-

styan Knakfus ju w r. 1766 zaj si „zasadzeniem i wy-

*) Pr. Ekon. A/l, str. 41, 42; A 12, str. 856; Rachunki Sej-

mowe ksigi Nr. 88, dzia IX percepty p. t.: „z mostu i przewozu" oraz

XIII expensy p. t.: Na reperacy mostu etc.; ksiga Nr. 91, dzia VII per-

cepty p. t.: Przewóz pod Warszaw i XIV ekspensy p. t.: „Przewóz, tamy

i drogi publiczne. Vol. Leg. VIII, fol. 205 (str. 125).

**) Rafaowiczowskiego i Rowennowskiego. Vol. Leg. VII, fol. 102r

str. 52.
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porzdzeniem ogrodu", który istnieje do dzi dnia pod nazw
•ogrodu Krasiskich. Knakfusowi dano kontrakt na trzy lata

i zapat w kwocie 14.000

tynfów (17.733 zip. gr. 10.")

Do ogrodu przytykay dwor-

ki od ulicy -to Jerskiej, na

placu paacowym budowane

i czynsz do skarbu opacaj-

ce; lecz murgrabia pilnowa,

aby ztamtd nie wyrzucano

mieci, ani wybijano furtek

>ez oddzielnego zezwolenia.

Zreszt ogród oddam- by do

uytku publicznego; w roku

1769 wzi go w dzieraw
niejaki Miller, w 1778 niejaki

Szum utrzymywa w nim kr-

gielni, przy której na gale-

ryi grywaa kapela*); potem

cukiernik Wiadrowski rozbija

w nim namiot ozdobny za

pewn opat do kasy skar-

bowej .

Paac Saski pozosta w po-

siadaniu rodzin)- dawnej kró-

lewskiej: mieszka w nim re-

zydent saski (Essen), konsy-

stowa oddzia onierz)- sa

skich, ale ogród oddany by
na uytek publiczny.

W* paacu Kazimierowskim

H: sf

-

X 1
CD -

W 5

O 1

03 ~
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Stanisaw August osadzi nowo zaoon szko Rycersk czyli

korpus Kadetów. Zaoy te now jurydyk Aleksandry.

Pr. Ekon. A/2, str. 777 sqq., str. 2Q3; A 7, str. 196: A 15, str.

420: A 30, str. 659.
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Na tern podobno zatrzyma si wzrost Warszawy z okresu

pierwszego. Zaburzenia krajowe odbiy si na losach stolicy:

w r. 1770 „wida byo po smutnych paacach opuszczonych

przez magnatów, dziedzice zarose traw" *).

Zdaje si. e miasto zaczo si rozrasta, bogaci, w r< >-

ne dogodnoci zaopatrywa w czasie pierwszego rozbioru.

Dla kraju caego bya to, jak wiemy, epoka fatalna pod ka-

dym wzgldem; ale mieszczanie i kupcy warszawscy mieli

niezwykle zarobki skutkiem dugiego, przeszo dwuletniego

sejmowania, konsystencyi wojsk rosyjskich i pruskich w zna-

cznych oddziaach, tudzie owych orgij hulaszczych, w któ-

rych aktorowie strasznego dramatu starali si tumi gosy
sumienia i przeczucia sdu potomnych pokole. Delegacya

poruszaa, oprócz ukadów i urzdze politycznych, mnóstwo

spraw prywatnych, pieninych, a przez nie cigaa wiele

szlachty z prowincyi. Warszawa w r. 1774, wedug relacyi

przejedajcego podówczas cudzoziemca, nie odbijaa wcale

na swej powierzchownoci klsk krajowych: taczono w niej,

piewano **), a przedewszystkiem grywano w karty zapami-

tale. Ambasadorowie dworów rozbiorczych utrzymywali otwarte

i wietne domy, zjedali si cudzoziemcy, artyci, rzemiel-

nicy, producenci, zbytkownych wymysów, awanturnicy wszel-

kiego rodzaju; wykwintne pojazdy toczyy si nieustannie po

ulicach botnistych.

Bo czy mona inaczej wytomaczy fakt nagiego po-

dwojenia si ludnoci? Ju w r. 1776 Sukowski, marszaek

Rady Nieustajcej, a zarazem dzierawca czopowego, przy-

znaje wbrew wasnemu interesowi, e liczba mieszkaców
w Warszawie wynosi okoo 60.000 dusz, gdy na pocztku

panowania Stanisawa Augusta byo, jak wiemy, tylko 30.000.

*) Magier: Estetyka m. Warszawy a. 16.

**) List pani Geoffrin z dnia 11/11 1774 w „Correspondance
inedite de Stanislas August et de Mme Geoffrin ed. Mouy 1875 roku,"

t,tr. 477.
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Przejedajcy w r. 1779 Bernouilii mówi wyranie, e „od

niedawna Warszawa zmienia si do niepozrfania". Opis mia-

Palac Briihlowski, 1762.

sta, wydany przez Erndtla, przybocznego lekarza Augusta II,

ju nie wystarcza wtedy i ksigarz Groll wyda nowy plan,

Biblioteka Zauskich, 1762.

rysowany przez majora Henneuin. Znajdujemy te 47 paa-

ców, a w tej liczbie s widocznie nowe na ulicach: Króle-
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wskiej, Bielaskiej, Przechodniej, Rymarskiej, Nowy wii
W r. L778 Coxe opisuje nam ju palce X. Michaa Ponia-

towskiego w Warszawie i Jabonnej, oraz Powzki Czarto-

Palac Gozdzkiego. 1762.

ryskich. Warszawa robi na podróniku angielskim wraenie

wielkiego, ale nieuporzdkowanego miasta, ulice s prze-

pala Radziwiowski, 1762.

stronne, ale le brukowane, kocioy i gmachy publiczne

obszerne i wspaniae, paace arystokracyi liczne i wietne.

*) Przy Dy ary uszu z roku 1776 s adresy wszystkich posów
sejmowych i senatorów (p. t.: Series ministrów, senatorów i posów etc.);,

wybieramy ztd wszystkie domy oznaczone nazw paaców: I na Kraków-
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ale najwiksza cz domów, szczególnie na przedmieciach,

s to licho zbudowane chaty".

Odtd z kadym rokiem Warszawa budowaa sie i po-

rzdkowaa coraz energiczniej, wzrastaa przemysem i han-

dlem, ncia przyjezdnych dogodnociami. Dawniej szlachcic

musia szuka pomieszkania u kogo ze znajomych lub wy-
najmowa mieszkanie w jakim dworku prywatnym, w ka-

mienicy mieszczanina, w oficynie paacowej z aski jakiego

murgrabiego, u ksiy w jakim klasztorze i t. p. Zjedajcy
na sejm posowie otrzymywali mieszkania z dyspozycyi mar-

szaka w. kor. w paacach lub domach prywatnych. Ordynat

Sukowski zbudowa pierwszy dom zajezdny, zwany Rydzy-

nem prz} 7 ulicy Trembackiej pod Nr. 634 zapewne okoo r.

1776; w r. 1780 dom ten spali si, a wtedy otwarto ulic

skiem Przedmieciu: 1) Czartoryskich; 2) Lubomirskich, zkdind wiemy, e
tu by te 3) paac Radziwilowski, odnowiony kosztem dworów rozbioro-

wych na posiedzenia Delegacyi 1773 roku 4) Panien Wizytek; II na Sena-

torskiej: 5) Maachowskich; 6) Prymasowski; 7) biskupów krakowskich;

8) Bkitny Drohojewskiego (Grabowskiej?); 9) jeneraa Soltenhof; III na

Miodowej: 10) Antoniego Sukowskiego; 1 1) Modziejowskiego biskupa po-

znaskiego; 12) Borcha; 13) Zyberga; 14) Czartoryskiej kanclerzynej w. lit.;

15) podczaszego w. lit.; IV naPodwalu: 16) Branickiej kasztelanowej kra-

kowskiej; V na Zakroczymskiej: 17) Alex. Sapiehy; 18) Gurowskiego; VI na

Bielaskiej: 19) Rocha Kossowskiego; 20) M. Ogiskiego; 21) Bazylego

Walickiego; VII na Rymarskiej: 22) Potockiego; VIII na Przechodniej; 23) Ra-

dziwia; IX na Dugiej: 24) Mycielskiego starosty lubatowskiego; 25) Lelewela;.

X na abiej: 26) Bieliskiego; XI na Królewskiej: 27) Bieliskiego starosty

czerskiego; XII na Danielewiczowskiej: 28) Jezierskiego kasztelana ukowskie-

go; XIII na Nowym wiecie: 29) Xawerego Branickiego; 30) Sanguszki; XIV na

Wierzbowej (czyli Wierzbowskiej): 31) Poniskiego (Briihlowski); XV na

Lesznie: 32) Dzierzbickich; XVI na Franciszkaskiej: 33) Maachowskiego

starosty owicimskiego; XVI na Czarnej: 34) Kauszla; XVII na Zielonej:

35 biskupa kijowskiego; XVIII na Aleksandryi: 36) podkomorzego lubelskie-

go (Duskiego?); Miejsca niepewnego: 37) Dembowskich; 38) Dembiskiego;.

39 i Ossoliskich; 40) Szeptyckich; 41) Superintendenta de Tylli; 42) Szy-

manowskich; 43) Soohuba; 44) Hylzena; 45) Platerów; 46) Metropoli-

taski; 47) Pod Gwiazd zapewne na Senatorskiej; 48) Szaniawskich.
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Nowo-Senatorsk, ale przykad poskutkowa. W cigu lat

kilku powstaj hotcie: Niemiecki w Marywilu, Klopockie (na

Palc Wessla, 1762.

Bielaskiej), Wareckie na teje ulicy zapewne, nareszcie

mv epoce sejmu czteroletniego najwykwintniejszy Pollera „Pod

Collegium Nobilium Piarów, 1762.

Biaym Orem" w gmachu, zbudowanym przez Szulca na Tlo-

mackiem*). W tym te okresie stan podug planów Fontany

*) Magier: Estetyka m. Warszawy a. 23, 1; Schultz: Reise cines

Lieflanders.
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olbrzymi szpital „Generalny Warszawski" (Dziecitka Jezus)

wiekopomne dzieo mioci bliniego, jak przejty by X.

Paac Mniszcha, 1762.

Baudoin, oraz hojnego miosierdzia ludnoci stolicy. Wykre-
sie sejmu czteroletniego Warszawa posiadaa 1 1 szpitali z do-

chodem staym 264.157 zp. na rok*).

Paac biskupa krakowskiego, 1762.

Ju okoo roku 1771 ukazay si lektyki, ale podobno
nie wielu miay zwolenników, bo nosiciele bywali nie trze-

*) Szpitale te s: 1 ) . Ducha przy Paulinach; 2) . azarza; 3) .
Ducha pod imieniem PP. Marcinkanek; 4 . Jana przy kolegiacie; 5) w.
Bennona; 6) Panny Maryi; 7) Bonifratrów; 8) . Rocha; 9) . Kazimierza;

10 S. Krzya; 11) Dziecitka Jezus; (Relacya Deputowanych do rewizyi

Komisyi Policyi 1792 r. str. 40.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. II. U
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wi. W r. 1779 prócz tych lektyk powozy do wynajcia a-
dne i fiakry bardzo ndzne. Ale w r. 1784 zawizao si
towarzystwo, czyli kompania, czyli entrepryza fiakrów, zo-
ona w wikszej czci z fryzyerów, majtniejszych. Wtedy

Palc J. KI. Branickiego, 1762.

urzdzono kilka stacyi (przy Zugmuncie, przy . Jdrzeju,

na rogu Elektoralnej i t. d.); pisarz, w sklepie jakim lub

w oddzielnej budce zasiadajcy, dawa blaszk z numerem
i zapisywa godzin odjazdu; kurs jazdy kosztowa zoty,

Palc Prymasowski, 1762.

godzina 2 zp.; na odlegych ulicach byy umieszczone óte
napisy na ceracie: „Tu kurs skoczony** *) Marszaek w. k.

Magier: 1. cit. 25.624. Bernouilli u Liskego, str. 241, 242.

D. P. 16, str. 242.
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zaleca w swojej „ordynacyi", e kareta ma by pikna, la-

kierowana, tryp lub suknem wybita, „konie sprzgle, jednej

maci, w dobrem ciele, szory z mosidzem wychdoone,
3. stangret porzdnie i czysto ubra}', trzewy, pilny i jedzi

Paac Wielopolskich, 1762.

umiejcy". W zimie dorokarze mieli te numery na tylnej

stramicy sanek. Przepisy te byy zapewne dokadnie wyko-
nywane, albowiem podrónicy z epoki sejmu czteroletniego

mówi z wielkiemi pochwaami o dorokach warszawskich *).

Paac Czartoryskich, 1762.

Okoo roku 1775, ukazay si pierwsze cukiernie, za-

oone przez Szwajcarów, czyli Gryzonów, mianowicie: Ro-

*) Ordynacya wzgldem trzymajcych karety dzienne z dnia 12

kwietnia 1788 przy Dz. Handl.; marszakowie wydawali podobne ordyna-
cye w latach 1767, 1781, 1783, 1788 i 1792 (patrz Dz. Handl. 1792).
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by na Krakowskiem Przedmieciu przy Karmelitach i Mini

na ulicy Freta; potem przybyway nowe: Salvetti, Castelmuri

i t. d. *).

Jeszcze w r. 1779 Bernouilli widzia wiele ulic niebru-

kowanych, ale przy rogatkach wymagano od kadego chopa,

aby tytuem myta przywióz jeden kamie lub zapaci 6 gro-

szy na bruki. Nie byo te miasto owietlonem i przed ka-

retami paskiemi zwykle biegli laufrowie z pochodniami. Ale

od r. 1785 wprowadzono latarnie uliczne, które pali obo-

wizani byli waciciele domów **).

W r. 1779 Ryx, kamerdyner królewski, starosta Piase-

czyski wydzierawi plac od Komisyi Skarbowej i zabra si

Patac Bieliskiego, 1762.

do budowania „teatrum". Gmach ten, od dawna ju opu-

szczony przez Melpomen i Tali, istnia niedawno jeszcze

(1890) na placu Krasiskich, (ob. widok na str. 362), midzy
-to Jersk i Dug; fasada nie wyrónia si prawie z pomi-
dzy otaczajcych go kamienic i nie odpowiada z powierz-

chownoci dzisiejszym wymaganiom budownictwa teatralnego.

Ale w owym czasie zadawalnia najwybredniejszych cudzo-

ziemców: sala bya obszerna i wysoka, miecia trzy pitra

*) .Magier: a 32.

**) Bernouilli u Liskego: 216; Magier: 39.
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ló i paradyz; loe byy upstrzone firankami i lusterkami. Za

lo przy scenie Buhakow paci 40 dukatów 1 720 zp.) na

miesic. „Co mówisz na tak cen? pisa ambasador rosyjski

S i e v e r s do swojej córki. Wszdzie indziej mona mie
pikny dom za te pienidze". Zreszt znajdowa, e muzyka

bya do dobra, pierwszy piewak i primadonna piewali

„jako tako". Od czasu zaoenia teatru zapewne weszo w zwy-

czaj zabawia zapraszane towarzystwo piewem; ale panny

owoczesne nie pieway, przynajmniej przy gociach; trzeba

byo wzi Wocha *).

Te wszystkie dogodnoci i przyjemnoci zwabiay do

miasta wieniaków; wielu panów zamieszkao stale, ciga-
jc z miast zagranicznych; przybywao te duo cudzoziem-

ców, zwabionych atwoci zarobkowania — stanowili oni po-

dobno a trzeci cz ludnoci miejskiej, jeli si na do-

mylnej rachubie opiera mona. W 7
okresie trzecim War-

szawa niewtpliwie jest ju miastem wielkiem, piknem,

i w rzdzie stolic europejskich podziwianem. Czteroletni po-

byt sejmu przyczyni si nadzwyczajnie do uwietnienia jej.

Ludno zdwoia si lv stosunku do roku 1776. czyli dosza

do poczwórnej cyfr)' w stosunku do r. 1 764—w cigu wierci

wieku. Powstao duo nowych ulic, stano przeszo 2.000

nowych domów. „Niech kady zobaczy, co JP. Szulc bankier

z topielisk Wolskich uczyni i jakie budowle wspaniae na

gruncie szlacheckim wystawi, gdzie przedtem nikczemne

tylko i smrodliwem ydowstwem napenione stay chaupy;

wiele ten m czynny swoim kosztem wybi kanaowi Wie-

leto dróg botnistych podniós! Wieleto ulic przedtem nie-

przebytych wybrukowa!" **). Pobudowa podobno 60 domów,

a njwytworniej urzdzi Tomackie, jakemy ju wyaj wspo-

*) Pr. Ekon. A 16, str. 162. Magier: 2; Pamitniki Sieversa

w Pam. z XVIII wieku upaskiego V, 37.

**) Barss: Bezstronne Uwagi nad mow J. W. Jezierskiego ka-

sztelana ukowskiego broszura", str. 37.
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minali. Jezierski, kasztelan ukowski wybrukowa ulic Be-

dnarsk, i budowa tam swoje domy. Stany ju podug ry-

sunków Fontany koció i klasztor Bonifratrów. By}- na

ukoczeniu azienki, wydobyte z botnistej doliny (budowni-

czy Merlini), tudzie paac Ujazdowski. Liczba paaców
w miecie urosa do 80 *), prócz 20 tu wielkich domów.

W okolicach mno si adne paacyki letnie: Mokotów, Fa-

wory, willa Chreptowicza pod Bielanami, hr. Tomatysa Wocha,
który trudni si gr w karty i na pensy Poniskiego kad
areszt w skarbie, krci si przy Stackelbergu, a mia pikn
on ex-aktork. W tych paacykach i willach Schultz widzia

kunsztowne ogrody, altany, groty i t. p. Przyjezdny móg w mie-

cie znale najrozmaitsze apartamenty do wynajcia, nawet

z wytwornem umeblowaniem za cen zwy 100 dukatów na mie-

sic. Jednake przejedajc przez Nowy wiat do azienek,

trzeba byo mija same prawie drewniane domki i parkany
*

' .

Domów drewnianych byo duo, ale, jak susznie zauway
pewien Niemiec, te nie oznaczaj w Polsce ubóstwa: „gdy

wchodzimy do domu mieszczanina lub rzemielnika, to si

znajdzie czstokro urzdzenie tak wygodne i o takim wiad-

czce dobrobycie, jakiego nie napotykamy w niejednej ka-

mienicy stolic niemieckich". Byy przecie i ndzne chaupy

som kryte, baraki z samj-ch desek zbite, w dziwnym kon-

tracie stojce obok wysokiego paacu; poty atane obok krat

elaznych magnackiego podwórza. Ten kontrast uderza

*) Do wyliczonych wyej przybyy na Krakowskiem Przedmieciu:

Ogiskiego, Czapskiego, Poniatowskiego Stanisawa; na Aleksandryi: Kara-

sia, Gozdzkiej, Duskiego; na Nowem Miecie: Branickiego, Zauskiego, Su-

kowskich, Nuncyusza; na Mazowieckiej: Krasiskich; na Królewskiej: Maa-

chowskich, Ostrowskich; na Senatorskiej: Zamoyskich, Jabonowskich, Po-

tockich, Pociejowski, Czartoryskich, Blanka, Ogiskich; na Miodowej: Mni-

szcha, Branickiego.

Dawny szambelan Stanisawa Augusta pisze w roku 1826r-

„Jak Nowy wiat teraz jest liczny. Gdyby to nasz mdry Sta widzia!""

Magier: str. 12.
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wszystkich cudzoziemców, którzy Warszaw opisywali, a inne

miasta widywali: „Moe w adnej stolicy europejskiej, prócz

Petersburga i Neapolu, niema tak ostrej i wyranej granicy po-

midzy mieszkacami, jak w Warszawie: bogactwo i ubóstwo

palc i chaupa, oto czem si odróniaj dwie gówne
warstwy" *).

Rzeczywisto bya od pozoru agodniejsza. Nie w paa-

cach przecie mieszkali rzemielnicy i mieszczanie, a tymcza-

sem znajdujem}' i spostrzeenia ogólne, i fakta szczegóowe,

wiadczce o zamonoci ich **).

O ratuszu m. Starej Warszawy powemiemy wyobrae-

nie z dziennika delegatów kamienieckich.

30 listopada JW. Mniszech, marsz. w. k. z kilk panami

orderowymi zasiada na taksie, która bya na Ratuszu w izbie

prezydenckiej, bardzo piknej, ozdobionej portretami N. Pana

i niektórych senatorów. Malowana. Dwa pajki szklanne z wie-

cami woskowemi biaemi kosztowne; stó suknem karmazy-

nowem okryty; krzese kilkanacie piknych; figura Chrystusa

Pana w wielkiej Pasyi ukrzyowanego; zegar bijcy; jeden

stolik na boku may dla pisarza, drugi opodal dla instygatora.

Warta miejska 30 tu onierzy piknych w mundurach szafi-

rowych, z obszlagami czarnemi, kamizelk i pludrami ótemi;

pachoków kilkunastu. U prezydenta szyldwach stoi; na Ra-

tuszu kilku. Instygator pikny, strojny i powany; kada rzecz

w swoim porzdku; krucyfiks stoowy osobny; sam corpus

suto wyzacany; gdzie prezydent zasiada, kaamarz do papie-

rów drewniany kosztowny. Izba wójtowska do pikna, me-

blowana ze stoem i taboretami; figura Chrystusa Pana, ubi-

*) Schultz: Reise eines Lieflanders II, 117, oraz I, 86. Holsche:

II, 359. Hub: w Przewodniku Naukowym i liter, do Gaz. Lwów. 1876,

str. 914.

**) np. Bi ester u Liskego 280, patrz testament szewca Kiliskiego

przy jego Pamitnikach.
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czowanego u supa; posg sprawiedliwoci z mieczem, szal

i welonem na twarzy *).

:o
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ków i cudzoziemców byo to miasto niepospolicie pikne
i oywione. Jeli szlachcic wieniak przyjeda tu po raz

Jan Dekert.

(Podug portretu w kociele . Jana w Warszawie, lotograi. St- Bogacki

)

pierwszy, to ju dostawa zamtu w gowie, a nadziwowa
si i nagapi do syta. „Miasto wielkie, zastpujce brzegi
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Wisy, jakby jaki las; czerwone dachy, kominy na domach
wysokie równo z kocioami; ludzi nie wida boso; nikt

wzroku nie spuszcza na ziemi; kady z min weso, ubrany

jak u nas w niedziel. Tum snujcego si ludu i przejeda-

jcych karet robi mi ustawicznie ciekawoci roztargnienie *).

Na rynkach tok; koo w. Krzya zrana w wito ani prze-

jecha, ani przej nie mona" **). Ale i cudzoziemcy pisz:

„Zdumiewa si mona nad mnogoci paaców gustownie

i wspaniale wybudowanych... s one wielkie, trwale i pikne,

wntrze zupenie odpowiada powierzchownoci ich: ogrody

ozdoby sal i pokojów, umeblowanie, zbiory obrazów, rycin

i t. d. wiadcz o bogactwie i zamiowaniu sztuki ich wa-
cicieli... Najpikniejsze gmachy s nowe... te nowe palce,

klasztory, kocioy s wystawione w najlepszym i najszlache-

tniejszym stylu"! „W adnem miecie europejskiem nie ujrzysz

tyle powozów w ruchu; w dniu, kiedy jest posiedzenie sejmu,

albo bal, naliczysz ich wicej w cigu jednego dnia. ni

w Berlinie we cztery tygodnie". „Co do przepychu i wygody

ycia, chyba tylko Wiede moe si równa z Warszaw" ***).

Skarono si tylko powszechnie na droyzn.

Ogldajc si na ogó zebranych w niniejszem para-

grafie rysów, przychodzimy do wniosku, e wszystkie miasta

znaczniejsze, które z warunków ekonomicznych mogy bra

udzia w ruchu handlowym i przemysowym, wzrastay w lu-

dno i zamono w okresach drugim i trzecim, a cudowna

metamorfoza Warszawy jest uderzajcym i niezbitym dowo-

*) Jarosz Kutasiski (ks. Jezierskie Uwagi nad stanem nie-

szlacheckim w Polsce 1790, str. 37.

**) „Okno otworzywszy w izbie, fetorek salcesonów albo zdech-

ych ryb do izby cinie si", mówi dajcy nowych porzdków miejskich

autor broszurki p. t.: Myli patrzcego przez okno na ulic w War-

szawie 1791 roku.

***) Polen zur Zeit der zwey letzten Theilungen I, 223 — 224.

Schultz: Reise eines Lieflanders I, 126. Biester u Liskego: Cudzoziemcy

w Polsce, str. 280.
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dem rozwoju, ruchu, postpu w spoeczestwie, który uwy-

datni si oczom naszym jeszcze wyraniej, skoro zechcemy

sobie przypomnie ow nieruchomo, ów zastój, ów kraco-

wy konserwatyzm, jaki stanowi charakterystyk poprzedza-

jcego epok Stanisawowsk stulecia.

52. Lepszym tedy, ni kiedykolwiek w cigu XVII

i XVIII wieku, by stan miast; swobodnie ju poruszali si

mieszczanie, pozbywaa si uprzedze zadawnionych szlachta,

lubo w prawodawstwie sprawa miejska nie uczynia adnych

postpów, kiedy si rozpocz sejm czteroletni.

Haso reformy pastwowej, wymówione w izbie, rozle-

gajce si po Warszawie, z niepospolit si rozumowania

i stylu wyraone w druku przez Kotaja *), dao pochop

mieszczanom do upomnienia si o podeptane prawa swoje,

oraz o nowe instytucye, któreby ich potrzebom i wymogom
sprostay. Inicyatywy. podobno za tajemn rad X. Hugona

Kotaja, podj si Jan Dekert, prezydent m. Starej War-

szawy, którego nazwisko napotykalimy w wielkich przed-

sibiorstwach skarbowych (np. w spóce tabacznej z Blan-

kiem i Rafaowiczem a którego portrety wyobraaj w aksa-

mitach i koronkach. Na jego wezwanie zjechao do stolicy

269 deputowanych od 141 miast królewskich z Korony i Li-

twy i podpisali na Ratuszu miejskim „Akt zjednoczenia miast"

w dniu 24 listopada 1789 r. „My obywatele miast koron-

nych i W. X. Litt., mówi oni na wstpie, aktowi niniejszemu

przytomni, imieniem naszem i caej powszechnoci miast,

*) Listy Anonyma do St. Maachowskiego etc. cz III, 1788,

Warszawa. Gro 11 na str. 200 i 201 czytamy: „Tylko dwa stany, to jest:

dziedzice ziemscy i miejscy skada u nas powinni majestat rzdu. Izba

miejska niech si nazywa Izb Nisz, Izba ziemska Wysz; obie za
stanowi powinny sejm trway". Bojaliwsze s propozycye dziea p. t.:

Myli polityczne dla Polski (1789. Warszawa, w drukarni Wolnej
,

które bvo podobno wydane z natchnienia Stanisawa Augusta i zawierao

program jego owoczesny (X. Kalinka: Sejm czteroletni 1880 I, str. 312).

I tu wszake czytamy, e „miasta powinny reprezentantów i ziemie posia-

da", to jest: mie prawo kupowania dóbr ziemskich (str. 91, 96).
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które nas do tej stolicy Królestwa Polskiego wysia}- z zu-

pen moc czenia wspólnych stara o zjednanie u Najja.

Króla IMci, Pana naszego Miociwego i u Najja. Stanów

Rzpltej tych wzgldów, któreby stan nasz do tego stopnia

pomylnoci przyprowadzi mogy, w jakimbymy tak dziel-

nie do pomnoenia si, potgi i wzmocnienia tej kochanej oj-

czyzny naszej przyczynia si mogli, jak sobie tego najtro-

skliwiej yczymy... Rozwaywszy prawa tak szczególne miast,

jakote ogólne caemu stanowi naszemu miejskiemu suce,
zostalimy przekonanymi, jak wzgldnym w czasie najwy-

szego potgi swojej stopnia by rzd krajowy na los stanu

miejskiego i jak obszerne za to z dostatków tego czerpa

pomoce, a porównanie dawnego czasu z póniejszym dao

nam pozna, i w tej samej gradacyi, w jakiej siy narodu

wtle, w takiej nam suce prawa i zaszczyty sabie za-

czy. W dzisiejszym tedy czasie pragnc, aby te, które do-

td w spokojnem uywaniu dzierym}^ jako i te, które sia

oddzielnych jurysdykcyi przytumia, a z czasem w niepa-

mi podaa, w nowym rzdu przyszego ukadzie na nowo

odywionemi zostay; przedsiwzilimy zjednoczy umysy
nasze w celu wzajemnej pomocy tak, i jednego miasta in-

teres publiczny powinien by odtd interesem wszystkich

miast tak koronnych, jako i W. X. Litt." A poniewa w tym

czasie wanie rozwijaa si ju rewolucya francuzka, w któ-

rej stan „trzeci" górujc zaczyna gra rol, przeto mieszcza-

nie polscy popieszaj uspokoi obawy sejmu takiemi sowy:

„owiadczamy przed Bogiem, skrytoci serc ludzkich przeni-

kajcym i caym wiatem, i dla Najja. Króla Imci Stani-

sawa Augusta, askawie nam panujcego, i dla Naja. Sta-

nów Rzpltej nieskaon wierno i poszanowanie zachowuje-

my i na zawsze zachowa pragniemy, e adnego takiego

kroku przedsibra nie chcemy, któryby spokojno wewn-
trzn w czemkolwiek narusza... a rce i majtki nasze na

obron ojczyzny i jej cao z szczer ofiarujemy chci" *).

*) Zbiór praw, dowodów i uwag etc. na pocztku.
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Deputowani ci, z Dekertem na czele, w czarnych su-

kniach, ze szpadami u boku, karetami, których byo z gór

50, przyjechali na zamek d. 2 grudnia o godzinie 9-ej zrana

dla wrczenia królowi memoryalu, ozdobnie wykrukowanego

(„barwianego"). Król przechodzi koo nich do sali sejmowej.

Idc za i podajc rk do pocaowania, zawoa prezy-

denta do siebie, mówic: „Moci panie Dekert, podaj Wa
Pan wszystkich delegowanych, jak si zowi i których miast"—
Odpowiedzia prezydent: „S wszyscy, X. Panie, podpisani na

memoryale, kady z imienia i miejsca swego". Ruszywszy

z zamku pojechali wszyscy ta sam parad przez Senatorsk

ulic do JW. Maachowskiego marszaka. Ztamtd do Xcia

Sapiehy konf. litt. marszaka. I dla nich mieli przygotowane

egzemplarze barwiane. Ze zwyczajnymi za udali si do pa-

acu zwanego Krasiskich, gdzie si sdz sdy asesorskie,

do Maachowskiego kancl. w. k., który pod t por nie by
u siebie, ale na sdach i tam... temu, siedzcemu przy sto-

liku odda szl. Dekert p. S. W. memoryal. Kanclerz odpo-

wiedzia te sowa: „Kiedy N. Pan askaw jest na miasta i na

delegatów z tych, za có kanclerz ma odmówi W. Panom
swoj atwo, który to czyni, co X. Pan pragnie; upewniam,

e im bd asystowa tak, jak najmocniej bd móg". Na
ostatku byli jeszcze u podkanclerzego *).

*) Delegacya m. Kamieca w Bibl. W ars z. 1886 I, str. 16. To

urzdowe sprawozdanie szlachetnych Ignacego Deprekalewicza i Jana Sza-

hina magistratowi swemu usuwa stanowczo bdn opowie Kitowicza
o posuchaniu w izbie sejmowej i odczytaniu memoryau przed Stanami

przez samego Dekerta, powtórzon przez Juliana Bartoszewicza (w En-

cyklopedyi Orgelbranda wikszej: , Dekert") oraz przez J. I. Kraszew-
skiego (Polska w trzech rozbiorach II, 200), a susznie zakwestyonowan

przez X. Kalink Sejm czteroletni. Kraków 1880 I, 507). Ku mocniejsze-

mu stwierdzeniu istot}' faktu powoamy si jeszcze na korespondencye z d.

9 XII o wizycie mieszczan u marszaka Sapiehy i z dnia 23 XII o odezwa-

niu si xicia Adama Czartoryskiego: „Jako pose nie wiem, czyli jest jaki

memorya m. Krakowa, lub Warszawy, bo adnego w tej izbie czytanego

nie syszaem". (W Bibl. Uniw. Wars z. manuskrypt nr. 674). Przed 2
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Jedno miasto Kraków oddzielao si od wszystkich i do-

rczyo memorya 'swój kanclerzowi za porednictwem pleni-

potenta swego Gepperta.

Zjazd liczny w Warszawie, uczta w ratuszu i illumina-

cya, „czarna procesya mieszczaska", wzmianka o zagranicz-

nych (francuzkich) rozruchach i „o prawie natury" umiesz-

czona w memoryale — wszystko to dranio ludzi staro-szla-

checkiego sposobu mylenia, a nawet budzio w nich obawy

i podejrzenia. Ale wikszo sejmowa innym ju bya oy-
wiona duchem. Dnia 15 grudnia, gdy sekretarz sejmowy

odczyta projekt podatkowy co do miasta Warszawy, K u-

b 1 i c k i, pose inflancki, zabrawszy gos, przekada nierzd

dawny, upadek miast, potrzeb dwigania ich z gruzów, przej-

cie mieszczan na ono ojczyzny, uczynienie dla nich spra-

wiedliwoci wiekami oczekiwanej; popierajc dania memo-

ryalu Dekertowskiego, mówi, i „wolno i ch suenia

ojczynie nie jest to monopolium adne, ale istotne caego

ogóu dobro". Z opozycy wystpili dwaj senatorowie: wste-

cznik ograniczony Zieliski, kasztelan biecki i... znany

ju chlubnie na polu przemysowem Jezierski, kasztelan

ukowski. Pierwszy nagania miao postpek Dekerta, e
ten „way si mimo wiedzy piecztarzów... listy okólne po

miastach rozpisa, tymi kilkudziesit mieszczan do Warszawy

grudnia delegaci kamienieccy w interesach swojego miasta przedstawiali si

królowi ju dnia 23 listopada w sali „o 32 slupach". Wtedy „X. Pan tyl-

ko spojrza na nas i poszed gankami do izby senatorskiej". Wszyscy za
delegowani miast znajdowali si dnia 25 listopada w rocznic koronacyi na

pokojach królewskich, wród wielkiego natoku senatorów, ministrów i woj-

skowych. Stali uszykowani we dwa szeregi w jednakowych czarnych „mun-

durach" ku podziwowi panów i dostojników. „Wychodzi N. Pan; trzech

marszaków uprzedzio go z laskami; dawa nam wszystkim z obu stron

caowa rce z ukonem. Nadszed na nas i, spojrzawszy na Deprekalewi-

cza i poznawszy go, umiechn si, mówic: „Kamieniecki!" On odpowie-

dzia: „Tak jest, X. Panie!" Prosto poszed król Jm na msz. (op. cit.

str. 11\
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sprowadzi, a potem nadto miay memorya nieprzyzwoicie

poda". Jezierski równie karci postpek prezydenta, radzi,

aby dania mieszczan byy do kanclerzów przyzwoicie po-

dane; punktem zasadniczym jego opozycyi byo mniemanie,

i dla miast potrzeba chleba i rzdu wewntrznego, nie za
nowych wolnoci; da wic reform ekonomicznych, ale nie

politycznych. Wywizaa si nastpnie ywa walka. Sucho-

dolski i Walewski popierali tylko prob Krakowa, Bu-

trymowi c z widzia niewaciwo zajmowania si preten-

syami miast w chwili, gdy sejm o przymierzu z Prusami za-

myla, „bo gdyby miasta nasze zyskay wolno, lud zagra-

niczny do Polskiby si cisn, a toby mogo obrazi ssia-

dów naszych". Za to Matuszewicz usiowa przejedna

gniewy na Dekerta, woajc, aby do szczcia ludnoci, wina

kilku ludzi nie bya tam, a G u t a k o w s k i, pose orszaski

dowodzi koniecznoci, aby Rzplta wymierzya miastom spra-

wiedliwo. Rozprawy cigny si jeszcze przez dwa po-

siedzenia. Nawet Stanisaw Potocki, pose lubelski,

brat Ignacego, jeden z najwybitniejszych ludzi w stronnictwie

reformy, powiada, e „nigdy na to nie pozwoli, aby miasta

miay wchodzi do prawodawstwa polskiego". Ale K u b 1 i c k i

i Chreptowicz dzielnie si za mieszczanami ujmowali.

Suchorze w sk i, pose kaliski, nie da si jeszcze przekona,

bo mówi: „wprawdzie stan szlachecki jest stanem prawo-

dawczym, ale nie moe tylko równ dla kadego wymierza
sprawiedliwo, bo dobre mienie stanu miejskiego jest ogól-

nem dobrem caego narodu; aby mu byo najlepiej, radzi na-

ley, ale go kazi nie przystoi". Zacnie przemówi podkan-

clerzy G a r n y s z: nie podnoszc, jako piecztarz, urazy urz-

dowej, uspakaja owszem izb, e „mieszczanie warszawscy

nie mieli innego celu, jak poprawienie biednego losu swego

i e ich sama mio kraju na to sprowadzia miejsce, ale

nie adna krnbrno". Sowa te wywarty dobre wraenie;

zaraz te sejm jednomyln uchwa z d. 18 grudnia odesa
•spraw miejsk do oddzielnej deputacyi, któr nat3 rchmiast

wybra z osób, mieszczanom yczliwych. (Weszli do niej Gu-
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takowski orszaski, Mikorski kaliski. Kicki chemski, Brzo-

stowski trocki posowie, a z senatu Felkierzamb, Oarowski
i biskup Okcki, jako prezydujcy). Bya to decyzya po-
dana i dla mieszczan zupenie pomylna *). Przysuchiwali

si tym rozprawom delegaci miast, ale tylko z galeryi, jako

arbitrowie, a pod koniec grudnia rozjechali si do domów,
„tak dla wyexpensowania si, jako i saboci z smrodliwej

aury".

Przed t deputacy „do miast naszych królewskich"

stawali teraz przedstawiciele stanu miejskiego z Korony i Li-

twy w towarzystwie trzech prawników: Mdrzeckiego, Barssa

i Grabowskiego. Na kade posiedzenie przynosili oni nowy
memorya: 1) zbiór praw, dowodów i uwag, z treci tyche

wynikajcych, stanowi miejskiemu ex juribus municipalibus

sucych z wyszczególnieniem tych traktatów, konstytucyj,

dowodów, które wiadczyy o udziale mieszczan w prawo-

dawstwie i obiorze królów; 2) o potrzebie przywrócenia mie-

szczanom praw oddzielnego stanu i przypuszczenia posów

*) Dz. Cz. S. G. W. sesye: 206 z dnia 15/12, 207 z dnia 17 12

i 208 z dnia 18,12 1789. Deleg. m. Kamieca, str. 21, 23. X. Kalinka

(Sejm czteroletni 1880, str. 503—509) za wiele wagi przyda stronie ane-

gdotycznej tego faktu, np. e Branicki z Kurdwanowskim siedzia przez

cay wieczór 25 listopada z nabitymi pistoletami; e Sapieha na balu ratu-

szowym nizko kania si Dekertowi przez obaw szubienicy; e domagano

si, aby sprowadzon bya kawalerya narodowa dla ukoczenia buntu mie-

szczaskiego i t. p., za mao za wagi przyzna wypadkowi rozpraw sejmo-

wych, gdy zamk swe opowiadanie sowami: „Tak si odby pierwszy akt

dramatu, który jeszcze pótora roku mia czeka na rozwizanie". W gru-

dniu 1789 roku nic wicej nie byo do zrobienia, gdy dania mieszczan

byy sformuowane tylko ogólnikowo, gdy projekt do prawa tak skompli-

kowanego nie by gotów i nie móg by zrobiony na poczekaniu. Wanie
potrzebn bya deputacy, czyli, jak si mówi teraz, komitet parlamentarny,

do wypracowania projektu i t wysadzono. Przy sposobnoci prostujemy

te pomyki na str. 503 i 504 w mowie bdcego dziea: Fr. Barss by nie

bankierem, lecz prawnikiem; monopolist tytuniowym i to ju nie w roku

1789 by Rafaowicz nie za Rafanowicz; na akcie zwizku podpisao si

nie 60 ale 141 miast.
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miejskich do sejmu; 3) o rozcignieniu na mieszczan prawa

nietykalnoci osobistej (neminem captivabimus); 4) o urzdze-

niu najwyszego sdu apelacyjnego dla mieszczan z ich udzia-

em; 5) o potrzebie uwolnienia miast od jurysdykcyi staro-

stów; 6) o potrzebie przywrócenia mieszczanom prawa pose-

syi dziedzicznej dóbr ziemskich; 7) o potrzebie uchylenia

praw, przywizujcych ohyd do stanu miejskiego; 8) nare

szcie wypis osób przewietnego stanu rycerskiego, które pra-

wo miejskie przyjy. Te wszystkie memoryay s redago-

wane gruntownie, z uwzgldnieniem rozwoju historycznego

kadej kwestyi, z argumentacy prawn, z pogldami eko

nomicznemi i politycznemi, z zaznaczeniem da punktami.

Obecnie „zbiór" ten posiada wysok warto naukow dla

historyka i prawnika.

Wszcza si teraz nader wawa, namitna polemika

broszurowa. Barss wyda: „Uwagi bezstronne nad mow
JW. Jezierskiego, kasztelana ukowskiego, miana na sejmie

dnia 15 grudnia 1789 roku przeciwko mieszczanom". Odda-

jc mu hod jako znakomitemu obywatelowi, twórcy tylu fa-

bryk i patryotyzmem wsawionemu mowi, spiera si z nim

ostro: „Porównanie Warszawy do austeryi dosy jest trafne...

lecz taka austerya, która rzdowi okoo 3,060.000 na rok

czyni, powinna nietylko jednego senatora ale caej Rzpltej

cign uwag... Podobiestwo gbki, do miast stosowane,

godne jest arystokraty, lub samoistnego despoty... Albo to

do samej szlachty, która ledwo trzydziest cz skada naro-

du, Polska caa nale}'? Ta czstka arystokratyczna cóby
sama znaczya? Bya sama woln? Nie podlegaa sromo-

tnie cudzemu mocarstwu? Wic eby si istotnie i woln,
i potn staa na zawsze, z innymi stanami cilej przez

udzielenie im swych swobód i korzyci zjednoczy si powin-

na... Wole 500.000 a dajmy i miliona ludzi nie skadaj woli

piciu (?) milionów osób, a zatem mniejszo, nie majca pe-
nomocy od wikszoci, prawa jej przepisywa nie mocna, ani

.zwa si narodem". Wykazujc zasugi mieszczan: Szulca,

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. II. 25
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Teppera, Blanka powiada: „Ceni ja wicej ofiar jego (Blan-

ka) 50.000 Rzpltej uczynion, ni milion dany od pana z u-

pów ojczyzny... Nie obawiaj si, wietny senatorze, aby obok

ciebie brudnego posadzono rzemielnika, maj miasta ludzi

dosy owieconych, nie s bez prawników i literatów, którzy

cho pod najprzykrzejszym rzdem do wszelkich przypuszcze-

ni s urzdów, a tu z tuszcz narodu zmieszani, podug swej

zdatnoci ojczynie suy nie mog" *).

Jezierski mocno by broszur dotknity. Nietylko po-

wtórzy swoje twierdzenia w broszurze: „Wszyscy Bdz"
i opatrz}'! „pisarzy warszawskich" rubasznym konceptem, ale

dugo opiera si nobilitacyi Barssa, powiadajc: „przeciwko

mnie samemu pisa" **).

„Glos miast i miasteczek Litewskich do Najj. Stanów,

krelc szkodliwe skutki uchway z roku 1776, doprasza si

w skromnych wyrazach, aby magdeburye i magistraty, wów-
czas zniesione, przywróconemi byy ***).

Pen gryzcej goryczy jest broszura p. tyt.: „O d p o

wied Woyta na zarzuty burmistrza". Za pomoc obfi-

tych cytat historycznych i prawnych wywietla krzywdy,

przez szlacht mieszczanom zrzdzone, krytykuje konstytucye

z lat 1768 i 1776 miast dotyczce, w kocu skary si na

zadawnion pych szlachty i pogard dla innych stanów.

Opowiada sposobem przykadu, e pewien syn popa unickiego

nauczy si aciny, francuzkiego, rysunków, geometryi i by
guwernerem, czyli „dyrektorem" w jakim domu szlacheckim.

Przybyy w gocin jaki wysoki urzdnik, poznawszy si

z owym dyrektorem, podziwia jego wyksztacenie, a zarazem

owiadczy, e to mu do niczego nie posuy, gdy nie jest

*) Str. 21, 22, 24, 52.

**) Wszyscy bdz. Rozmowa pana z rolnikiem 1790. Dufourr

str. 55, Dz. Cz. S. G. W. sesya 341 z dnia 5/11 1790.

***) Jestto druk na jednym arkuszu bez daty, ale zapewne z roku

1790.
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szlachcicem. Modzieniec sam uzna t uwag za suszn, bo

opuci kraj, przeniós si za kordon rosyjski, zosta urzdni-

kiem w gubernium Witebskiem i doszed do rangi pukowni-

ka. Od siebie autor dodaje: „Ja sam wyznaj szczerze, i
auj tego starania, na które cay wiek oyem, em praco-

wa na zgromadzenie jakiegokolwiek majtku, em synom da
edukacy... Obydwóch przedsiwziem wysa za granic,

a jeeli i na teraniejsze proby miast Rzplta wzgldu nie

okae, chtnie WPanu odstpi i wójtostwa, i wszelkich

miejskich zaszczytów, i potrafi dokona ywota mojego

w któremkolwiek zakordonowem miecie" *).

Nawet w urzdowych aktach, skadanych przed deputa-

cy sejmow, mieszczanie twierdz, e od roku 1768 znajdo-

wali si pod coraz gorszym uciskiem, wytykajc szczególnie

porednicz jurysdykcy starostów i wykrelenie formalne

miast z liczby stanów **).

Prawda to?

Twierdzeniu temu przecz szeregi zebranych i wyliczo-

nych powyej faktów, przeczy miay i swobodny ton pism,

przecz wymykajce si tu i owdzie wyznania o zamonoci
mieszczan, ich wyksztaceniu, przypuszczaniu do urzdów
i t. p. Chocia prawodawstwo jeszcze stanowiska ich w Rze-

czypospolitej nie zmienio, ale w yciu reforma ju postpia

daleko. Lista nobilitowanych mieszczan wykazuje, i oprócz

bankierów i kupców byli tacy, którzy przed nobilitacy zaj-

mowali wane posad}7 w subie publicznej, jak np. Andr}-

chewicz sekretarz Komisyi Skarbowej Koronnej, jak Zaboccy,

z których jeden by konsulem w Chersonie, a drugi przez lat

18 rezydentem dyplomatycznym w Berlinie, jak oficerowie,

którzy pomimo konstytucyi 1786 roku suyli przecie w woj-

sku. Niekoniecznie tedy przez „gubernium Witebskie" móg
wtedy plebejusz doj do rangi pókownika. W gorzkich wy-

*) Broszura bez daty i miejsca druku, str. 69— 72.

**) .Mdrzec ki: Zbiór etc. Cz V, str. 22 i nast.
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rzekaniach mieszczan na upoledzenie polityczne, zdaniem na-

szem, kryje si ambicya optymatów stanu miejskiego, lub na-

wet rozbudzone ju do wysokiego stopnia poczucie godnoci

ludzkiej i obywatelskiej; ale dosownie wierzy skargom „Wój-

ta" i autorów „Zbioru" nie mona, a same te skargi suy
winny za objaw ulepszenia stosunków spoecznych, bo nie

daway si one sysze, nie przychodziy na myl nikomu

w czasach rzeczywistego ucisku.

Zajrzyjmy teraz do obozu szlacheckiego.

Najgwaftowniej odezwa si w imi starowieckich prze-

sdów autor broszury p. t.: „Listu do Przyjaciela'*
w okolicznociach miast tyczcych si z Warszawy pisanego

z dodatkami edycya druga", woa bowiem w zapdzie: „I te-

go jeszcze brakowao, aby w izbie prawodawczej bawanów,

przewrósem lub krajk opasanych, posadzi!" *).

Mniej dbaym o toalet, przyzwoitszym w wysowieniu,

ale niemniej zacitym w konserwatyzmie by inny anonym
w „Pytaniu, czy do doskonaoci konstytucyi polity-

cznej pastwa naszego koniecznie potrzeba, aby gmin mia
uczstek w prawodawstwie etc"? Nietylko bowiem nie chce

on przypuci mieszczan do sejmu, ale nadto twierdzi:

„Zmniejszaby raczej miasta, one wyludnia, albo przynaj-

mniej zaludnienie i wzrost onych zbyteczny tamowa, ni je

przez zaszczyty i przywileje wzbudza, zapomaga i podnosi

naleao". Pomys ten wykwit na znanem ju nam spostrze-

eniu szlacheckiem, e kupcy tylko oszukuj i zbytek wpro-

wadzaj **).

Odezwa Galie yanina do Polaków twierdzi po-

dobnie, e miasta nie powinny by w sejmie. „daj one

str. 21.

f

) Broszura bez miejsca druku o 32 stronnicach, patrz str. 22.

*) Broszura bez miejsca druku i daty zapewne z roku 1790, patrz
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od was tylko opieki praw swoich, z któremi z zagranicy

przyszy" *).

Niechtn te jest broszura p. t: „Sprawiedliwo
dugim miejskich niby praw zbiorom i memoryalom krótk
odpowiedni uwag do czynica. Roku 1790".

Ale ks. Fr. Jezierski w swoim „Katechizmie o ta-

jemnicach rzdu polskiego" zacina wsteczników ostrym wy-

rzutem: „Miasta skadaj si z nazwisk swoich i z gruzów.

a mieszkacy ich s okryci zaszczytami praw dawnych, po-

gard ustawiczn od szlachy i uciskiem od starostów". A na-

stpnie przyciera rogi pyszakom, pytajc: „W czeme mie-

szczanin podobny do szlachcica"? Odpowied gosi: „Co do

majtku, wygody ycia i edukacyi jest ze wszystkiem jak

szlachcic i szlachcic nie róni si od niego w tej mierze, tyl-

ko orderami, herbamii mundurami wojewódzkimi; nawet szla-

chcic kania mu si, potrzebujc pienidzy poyczy" **).

Gorliwy rzecznik sprawy miejskiej, Kotaj nie prze-

pomnia o niej, gdy przemawia do wysadzonej przez sejm

dnia 24 tego miesica grudnia „Deputacyi dla uoenia kon-

stytucyi rzdu polskiego". Dowodzi on, e „stan miejski

utrzyma si nie moe inaczej tylko wasnemi prawami, tylko

najwyszym ich dozorem. Albo nie dowiadczylimy dotd,

jak próne byy dotd usiowania wielu, którzy na dwignie-

nie miast miliony oyli?... Potd si nie pozbdziemy pustek,

handel nasz bdzie poty igrzyskiem obcej chciwoci, póki

miasta nasze nie bd same doglda praw swoich, póki mie-

szczanie nie bd stanem Rzeczypospolitej.... Jeeli przeoy
szlachcicowi chcemy, i tak dla ocalenia swobód naszych, ja-

*) Broszura z dat „Roku 1790" bez miejsca druku, patrz

str. 25.

**) Katechizm o tajemnicach rzdu polskiego jaki by okoo roku

1735 napisany przez J. P. Stern e w jzyku angielskim, potem przeoony
na francuzki, a teraz nakoniec po polsku w Samborze w drukarni J. C. K.

A. Moci roku 1790 dnia 10 stycznia, str. 6.
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kote dla zbogacenia i uszczliwienia caego kraju przez han-

del, rzemiosa i konsumpcy wewntrzn potrzeba, abymy
podwignli miasta nasze, aby stan miejski mia naleyt
cz w rzdzie: przekona si natychmiast z wasnego do-

wiadczenia, i do tej dogorywajcej lampy trzeba nowego
przyla oleju". Mowa ta niebawem ukazaa si w dziele ja-

ko przedmowa do szczegóowego projektu konstytucyi *).

Tene Kotaj nieco wstrzemiliwiej wyraa swoje

dania w broszurze o kilka miesicy póniejszej: „Niech

szlachcic, ile jest wacicielem gruntu, wadz prawodawcz
i wykonawcz w caej mocy i obszernoci posiada... niech

mieszczanin pilnuje praw municypalnych, ile te do obrbu
miast nale, ile maj wpyw do ogólnego rzdu; niech bez

niego nikt praw i ciarów nowych na niego nie narzuca;

„niech je sobie wraz z szlachcicem stanowi, bo szlachcic, ile

waciciel ziemi, potrzebuje ludnych i bogatych miast dla a-

twiejszego swych produktów odbytu, dla nabycia rzeczy, wy-

godzie jego sucych. Wzajemnie mieszczanin, ile rzemiel-

nik i kupiec, y musi z produktu ziemskiego na opacie wa-
ciciela; czy rzemiosem, czy kupiectwem opatruje swe po-

trzeby, waciciel ziemi nadgradza go musi; wzajemna mi-
dzy tymi stanami potrzeba, od natury wskazana, czemuby
nie miaa zbliy ich do spólnej harmonii, do obrony swobód

powszechnych? ustanowi charakteru narodowego? sta si

tarcz od przemocy i zason od dalszego wydzierstwa pastw
Rzeczypospolitej"? **). Najdalej w daniach miastom dogo-

dnych posun si Staszic, gdy w styczniu 1790 roku wy-

dawa swoje: „Przestrogi dla Polski". Utrzymywa on, e
„gdyby miasta równo ze szlacht radziy o kraju, nigdyby

Moskale nie byli ozuchwalili si i nigdyby nie potrafili bez-

*) Prawo polityczne Narodu Polskiego. Listów Anonyma do

JW. St. Maachowskiego, cz IV, 1790, str. 14, 41, 52.

**) Ostatnia przestroga dla Polski. Warszawa 1790. Gróll,

str. 32.
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karnie wzi pierwszych senatorów z porodka Warszawy

(w roku 1767). W jednej godzinie kilkadziesit tysicy przy-

wizanego do kraju ludu byoby tych rozbójników na sztuki

zatuko, a tyran Repnin byby wczenie z sw gow zmy-

ka musia... Nie byoby widzie tych bruków ziemi zala-

zych, a przy kadem dzisiaj ndznem miasteczku daleko

w pole cigncych si". Podajc przesadnie ludno miejsk

na l

/7 ludnoci ogólnej, dowodzi, e „szlachta polska przy-

muszon jest pod kar wielkich nieszcz i niewoli przypu-

ci miasta do równego z sob prawodawstwa". Niechce izby

osobnej dla mieszczan; zaleca, aby w jednej izbie ze szlacht

zasiadali, jak w Anglii, chocia jest przeciwnikiem rzdu an-

gielskiego. „Niechaj bdzie stu reprezentantów szlachty i stu

reprezentantów miast" *).

Pominwszy par cakiem ju niewczesnych gosów, wi-

dzimy, e przedmiotem sporu w epoce sejmu czteroletniego

bya tylko strona polityczno - pastwowa sprawy miejskiej —
przypuszczenie mieszczan do udziau w rzdzie, a przede-

wszystkiem. do sejmu. W istocie szlachta do dugo ponie-

wieraa stanem mieszczaskim, eby pytanie takie nie miao

wywoa zadawnionych przesdów, obaw, wstrtów, aby si

dao rozwiza bez walki. Od roku 1648 nikt ze szlachty

nie zapisa si ju w ksigi obywateli miejskich. W jakieme

zreszt spoeczeswie dokonywaa si wielka, rozlega refor-

ma bez tarcia sprzecznych interesów i mniema, bez walki.

a. przynajmniej bez sporu? W takich razach o wartoci zgro-

madze i ludzi przewodniczcych rozstrzyga wypadek ostate-

czny obrad: kto i jak zwyciy?
Jakie stanowisko zaj w obec sprawy miejskiej sejm

czteroletni po zaatwieniu pierwszej, niby wstpnej kwestyi —
przyjcia da zwizku Dekertowego?

Podejrzliwo i niech objawiay si w izbie do ostro

przy robotach podatkowych, mianowicie: gdy rozprawiano

*) Przestrogi dla Polski, 1790, str. 251, 284, 289.
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o koekwacyi, o niedostatecznoci uchwalonego i ju pobrane-

go podatku ofiary. Dnia 2 marca 1790 roku Mikorski, pose

kaliski, twierdzi, e do powtórnej ofiary miast pociga nie

nale}', gdy Warszawa dobrowolnie oboya siebie opat
400.000 zp, Na to Butrymowicz powiada: „Nie dobrze

jest, i mieszczanie uprzedzaj to ofiarami, coby potem przez

powinno i obowizek prawa uczyni im naleao; malemi

ofiarami chc przyj do najwyszych zaszczytów". Jezier-

ski, kasztelan ukowski, mówi podobnie: „Niewielkie czyni
ofiary, a wielkich za to nagród daj, bo stopni ducho-

wnych, wojskowych", etc. Wtórowa mu witosawski,
pose woyski. Atoli na nastpnem posiedzeniu cala ta ka-

nonada ustala odrazu, gdy odczytano: „Owiadczenie miast

Koronnych i W. X. Lit., e gdy stan rycerski i król JMo
przykadem przodkuj. miayby si za najnieszczliwsze, gdy-

by si ze swej strony do dobra Rzpltej nie przyoyy: dlate-

go i uczynion dawniej ofiar do skarbu zapac i now ch-
tnie przyjmuj". Byto najskuteczniejszy i najszlachetniejszy

sposób zwalczania opozycyi. Zaraz te Weisenhof wniós

wynurzenie wdzicznoci, a sejm przyj ten wniosek jedno-

mylnym okrzykiem „Zgoda!" *).

W par tygodni póniej Niemcewicz i Strojnowski

mogli ju bez wielkiego wysilenia zwalczy proponowany da-

wnym trybem przez Zieliskiego, posa zakroczymskiego,

dodatek, aby w komisoryacie wojskowym zasiadaa sama

szlachta rodowita **).

W lipcu, gdy wyznaczono deputacy do uoenia pro-

jektu o fabrykach, zalecono te wezwa bankierów i kupców.

Projekt mia obejmowa sprawy fabryk, handlu, kanaów
i „inne ekonomiki wewntrznej objekta". Nie opierali si ta-

*) Dzie. Cz. S. G. W. sesya 229 z dnia 2 3 i 230 z dnia 4/3

1790 r.

**) Tame, sesya 236 z dnia 16; 3 1790.
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kiemu koleestwu czonkowie deputacyi: ani Jezierski, ani

Butrymowicz *).

W listopadzie i grudniu 1790 roku sejm udzieli mnó-

stwo nobilitacyj mieszczanom. Posowie, senatorowie i król

rekomendowali bodaj kadego, kogo tylko znali z imienia, e
bank utrzymywa, fabryk zaoy, albo w subie publicznej

juto cywilnej, ju wojskowej zostawa. Marszaek uformowa

dwie listy: bankiersk i wojskow; na ostatniej znaleli si
r

prócz licznych inynierów, dzielny pukownik fizylierów Ci-

chocki i jenera major artyleryi litewskiej Kronneman, obci-

eni skartabelatem **). Do adnej z tych list nie kwalifi-

kowali si, a jednak nobilitacy otrzymali: Barss, Mdrzecki
r

(póniej) Czech, gdaszczanin Nuttemburg, znany doktor me-

dycyny Gagatkiewicz, który dwa szpitale -go Rocha i -go
Ducha doglda bez nagrody, szko anatomii dla wydosko-

nalenia cyrulików utworzy i po 900 zp. rocznie na ni o-

y. Podobnie nobilitowany stabs-chirurg Sztol, który króla

leczy, oraz w szpitalu -go azarza bezpatnie usugiwa
y

szko anatomii utrzymywa, a do Berlina po spadek jecha

nie chcia, powiadajc, e w Polsce si urodzi i w niej y
pragnie ***). Lista nobilitowanych jest duga; sejm by chtny

i uprzejmy, wszelkie wnioski tej natury przechodziy z atwo-

ci, prawie bez opozycyi, dopóki mowa bya o pojedynczych

osobach.

Gdy jednak weszy na porzdek dzienny projekta ogólne

co do zaatwienia sprawy miejskiej w kwietniu 1791 r., ju
w podwójnym skadzie posów— zaraz wszcz si spór wa-

*) Dz. Cz. S. G. W. sesya 290 z dnia 22,7 1790. Czonkami tej

deputacyi byli jeszcze: Zakrzewski, pose poznaski: xie Czartoryski (Jó-

zef), pose woyski; Moszyski, pose bracawski; Lubiski, pose sieradz-

ki; Bernowicz, pose nowogrodzki; nadto zaproszeni z poza koa sejmuj-

cego Prot Potocki i ksidz Ossowski.

**) Dz. Cz. S. G. W. sesya 346 z dnia 15/11 1790.

***) Tame, sesya 343 z dnia 4 11 1790.
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wy, niemal namitny. Projekt Chreptowicza, podkancle-

rzego litewskiego, da, aby mieszczanom wolno byo mie
reprezentantów na sejmie z gosem rozstrzygajcym (cum voce

decisiva). Byto wanie punkt najdraliwszy. „Temu pun-

ktowi, pisze Stanisaw August, najwawiej przeciwili si
wszyscy dawnymi przesdami rzdzcy si; ich zapa prze-

ciwko temu punktowi graduatim zaprowadzi ich do sprzeci-

wiania si i wszystkim innym prawie, pomylnym dla mie-

szczan punktom". Skromniejszy projekt, bo tylko z gosem
doradczym dla mieszczan, byl podany do laski przez Mikor-

s kie go, posa kaliskiego; podawano te róne poprawki i do-

datki w celu uszczuplenia danych przez stronnictwo refor

my nada.

Ju dnia 29 marca mody pose inflancki Niemcewicz
wygosi pikn za mieszczanami mow, która jednak wido-

cznego skutku nie sprawia. Dnia 5 kwietnia arliwy pose

krakowski Sotyk wywoa silniejsze wraenie mow swoj
pen zapau: „Podnosz gos za milionowym ludem miejskim

z rozkazu szlachty województwa mego, które ten ma zaszczyt,

i nazwane byo kolebk wolnoci polskiej.... Nie wstydzili

si Chodkiewicz, Zamojski, Czarniecki na jednej z mieszcz

nami zasiada awie, a my wstydzi si bdziemy? Konkluzy

moj jest: 1) eby miasta reprezentantów na sejmie miay cum

voce activa w materyach miast tyczcych si, to jest handlu,

rkodzie, podatku lub odmiany sdownictwa i urzdze ich-

e; 2) aby miay trzeci cz asesorów we wszystkich ma-

gistraturach, w których si sdz i sdzi bd; 3) i eby im

wolno byo kupowa dobra ziemskie". Popierali wniosek ten

posowie Zboiski i Bronikowski, zwalczali Siwicki
i O li z ar, przemówi nareszcie król za miastami, a wtedy

przy gosowaniu (turnus) znaczna wikszo (121 przeciwko

61) zdecydowaa umieszczenie projektu miejskiego na porzd-

ku dziennym niezwocznie, przed roztrzsaniem projektu o sej-

mach.

Nazajutrz Duski proponowa dodatek swój, aby do-

puszczan bya dla mieszczan promocya w stanie duchownym
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do kanonika, a w stanie onierskim tylko do pólkownika i to

z wyczeniem kawaleryi narodowej. Hryniewiecki (ten

sam podobno, który bdc starost, tyle dobrego zrobi dla

miasta Lublina, ale który nie celowa wyksztaceniem umy-

sowem) mniema, e reprezentacya byaby dogodn chyba

dwom tylko miastom, Warszawie i Grodnu; dla innych za
byaby przyczyn wyniszczenia na wysyanie posów; wynu-

rza te obawy o wiar katolick, gd}rby weszli do izby

przedstawiciele mieszczan dysydentów. Na to trafnie odpo-

wiedzia Nosarzewski, pose ciechanowski: „Boimy si

o religi? Miasta reprezentantów, nie apostoów wysya b-
d; nie wiem wic, co ma za zwizek reprezentacya z reli-

gi... Co powiedzia Zygmunt August, tej i my trzymajmy

si maxymy: królem jestem ludu, nie sumienia". Domaga si

te prawa dla mieszczan kupowania dóbr ziemskich, wskazu-

jc na Litw, gdzie to prawo udzielonem ju zostao przed

17 laty, a jednak szlachta litewska nie skary si, aby na

tern szkodowaa. Zakrzewski, wówczas jeszcze tylko po-

stpowy i patryotyczny pose poznaski, przypominajc do-

wody czynnej reprezantacyi miast w prawach z lat 1505

i 1650 przemówi ju gwatowniej: „Przyszed przecie szcz-

liwy moment, gdzie, stanie szlachecki, moesz si zabezpie-

czy od tych arystokratów, którzy królom, sejmom i caemu
narodowi grozili... Bd troskliwym, aby te podatki, które

skadasz, nie obracay si na tuczenie monowadców". Wa-
wrzecki, pose brasawski, nie zadawalnia si gosem do-

radczym dla reprezentantów miejskich: „Vox representativa

nic miastom nie pomoe: miay taki gos dawniej, lecz jako

bezskuteczny opuciy. Wizie w kajdanach ma gos repre-

zentujcy, woa o ludzko, ale czyto jego los polepsza?...

Wiem, jakie byy miasta przed Uni, jakie s teraz; dlaczego

upady? Oto, posowie ziemscy na sejmie nie zwaali na ich

gos reprezentujcy, rady ich za nic wayli, a nareszcie

uprzykrzy si miastom ten gos reprezentacyi... Nie przy-

wizujmy si do prerogatywy urodzenia, a starajmy si zwa-

li ten przedzia muru, który nas róni od innego ludu. Nie-
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pewna wolno, kiedy jej nie ma kilka milionów, a kilkakro

tylko j wspiera. czmy si wszyscy, a pewni wolnoci b-
dziemy... Kocz t do was prob: albo róbcie prawo sku-

teczne, albo pucie nas, niech si rozjedziemy, gdy napróno

mam}' traci majtki i zdrowie nasze. Powiadam, e te podane

w projekcie posa kaliskiego (Mikorskiego) prawida s czcze

W takimto stanie znajdowaa si sprawa miejska, gdy

po kikodniowej przerwie zaczo si stanowcze, najwaniejsze

dla tej sprawy posiedzenie 417 z dnia 14 kwietnia 1791 r.

Opowiemy je wyrazami Stanisawa Augusta: „Po wielu obu-

stronnych mowach, w których wawsze i liczniejsze jednak

byy przeciwko mieszczanom, wziem sam gos. Mówiem,
co tylko mogem, za mieszczanami. Po moim gosie zacz
mówi Suchorze w ski w sposób, oznaczajcy przeciwno
memu zdaniu. To zaraz na twarzach zelantów okazao ra-

do, osobliwie gdy Suchorzewski powiedzia, e vocem de-

cisivam nie chce pozwoli mieszczanom na sejmach. I to je-

dno tak ukontentowao zelantów, e nie uwaali, i lubo Su-

chorzewski gani niby wszystkie insze w tej materyi poda-

wane projekta, jednak z odmian tylko sów i porzdku pun-

któw prawie to wszystko proponowa sam, czegomy chcieli,

za swoje nowe podajc to myli. To widzc, jam uchwyci

okazy i zaraz powiedziaem, e sobie i ojczynie winszuj

zawsze, gdy w wietle sejmujcych znajduj lepszo nad

moje wasne zdanie i cakiem poparem projekt Suchorzew-

skiego. To sprawio uatwienie zgody, lubo zatrudniy j byy
na moment gosy najprzód Rzewuskiego pisarza, a potem

nawet i Wawrzeckiego. Rzewuski wystawia swoje tru-

dnoci, Wawrzecki w widoku niedoskonaej w tym jednym

punkcie projektu Suchorzewskiego vocis decisivae chcia si

temu jeszcze przeciwi, lecz ja przecie uprosiem wszystkich

*) Dz. Czyn. S. G. W. sesya z dnia 29 3 1791, gos Niemcewi-

cza; Gazeta Narodowa y Obca, sesye 411 z dnia 5/4, 412 z dnia 6 4,

str. 118— 116.
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tandem, e si zgodzili.... Moje powody.... e ta decisiva.

choby bya dozwolona tym 12-tu tylko zamylanym repre-

zentantom miejskim, jednak nie byaby przewaya nigdy nad

200-tu gosami szlacheckimi" *). Uwaga ta i nam wydaje

si suszn.

Dnia 18 kwietnia przyjto jeszcze jednomyln uchwa, e
w prawie o miastach nie ma by adnej wzmianki o religii.

Póniejsze konstytucye o miastach przechodziy ju bez

opozycyi. Suchorzewski za swój projekt i zrczne pokiero-

rowanie rozprawami otrzyma od króla order S-go Stanisa-

wa i trwalsze odznaczenie od kolegi Trbickiego przez dedy-

kacy cennego zbioru praw **).

53. Spojrzyjmy teraz na owoc obszernej dyskusyi:

Owocem by nietylko rozdzia III w Ustawie Rzdowej,

noszcej dat dnia 5 go maja 1791 roku, ale te dwa prawa

szczegóowe z dnia 21 kwietnia i 30 czerwca tego 1791 r.

pod tytuami: „Miasta nasze królewskie wolne w pastwach

Rzeczypospolitej" i „Urzdzenie wewntrzne miast wolnych".

Pierwsze z tych praw zjicio wszelkie dania i pragnienia

stanu miejskiego. Artyku I zaczyna si od punktu I-go tej

treci: „Miasta wszystkie królewskie w krajach Rzpltej za

wolne uznajemy". Nawet w miastach dziedzicznych wymaga
si nadanie wolnoci miaszkacom. Osoby stanu szlacheckie-

go poddane s pod prawo miejskie, jeli maj posesy w mia-

stach, lub chc prowadzi handle na funty i okcie. „Tal-:

z urodzenia szlachcie, jako i osobom stanu miejskiego tym.

które potem do zaszczytu szlachectwa przypuszczonemi zo-

stan, przyjcie obywatelstwa miejskiego, w niem znajdowa-

nie si, sprawowanie urzdów, prowadzenie wszelkiego han-

dlu, utrzymywanie jakichbd rkodzie nic bynajmniej odtd

*) Król do Bukatego 16 4 1791 roku w Dokumentach Kalinki,

wyd. upaski X, cz 2, str. 180. A. Trbicki: Prawo polit. y cy-

wilne Korony Pols. y W. X. L. 1791.

**) Gazeta Narodowa y Obca 1791 r., str. 122, 129.
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szkodzi, ani uwacza nie bdzie im samym, ani ich nastp-

com w tyme zaszczycie szlachectwa i prerogatyw, do niego

przywizanych". Prawo neminem captivabimus nisi jur vi-

ctum na mieszczan rozcignite. Jurydyki wieckie i ducho-

wne zniesione. Sdy apelacyjne ustanowione w Krakowie,

Lublinie, Lucku, ytomierzu, Winnicy, Kamiecu Podolskim,

Drohiczynie, Poznaniu, Kaliszu, Gnienie, czycy, Warsza-

wie, Sieradzu, Pocku, Wilnie, Kownie, Grodnie, Nowogródku,

Brzeciu Litewskim, Pisku i Misku. Do tych sdów pleni-

potenta obiera mieszczanie bd. Nadto w Asesoryi, w Ko-

misyach Porzdkowych cywilno-wojskowyeh, w Komisyi Skar-

bu Obojga Narodów, po trzech z kadej prowincyi, mieszcza-

nie zasiada bd. W wojsku rang oficerskich dosugiwa
si mog, desideria miast w sejmie donosi, dobra ziemskie

nabywa *).

Drugie prawo stanowi zarzd wewntrzny, dzieli kraj

na wydziay, a miasta na cyrkuy. Kady cyrku, lub mia-

sto, liczce 100 posesyonatów, obiera jednego deputata, 100

do 300 — dwóch, 300 — 600 posesyonatów obieraj trzech.

Obrani i zgromadzeni z caego wydziau obiera bd jednego

plenipotenta wydziaowego na sejm. „Gdyby które miasto do

tej wielkoci przyszo, eby wicej nad 9 skadao cyrkuów,

tedy za przybyciem 10 go straci po jednym deputacie, za

przybyciem 1 I-go straci po dwóch" **).

Czegó wicej pragn mogli mieszczanie od prawo-

dawstwa i rzdu? Sprawiedliwoci stao si zado: ohyda

zdjta, udzia w sdach, we wadzach rzdowych i w izbie

prawodawczej nadany; starostowie uprztnieni; dogodnoci

*) Artyku I, punkt 1, 6, 8, 11. Artyku II, punkt 1. Artyku III,

punkt _', 6. Art. II, punkt _', 7, 3, 5.

**) Punkt)': 1, 2, 5, 3. Bardziej szczegóowo i cilejszego roz-

bioru tych praw dokona Dr. A. Rembowski w cennej rozprawie pod t.

„Polnische Agrargesetzgebung und Stadtgemeindeordnung vom Jahre 1791":

Heidelberg 1873 r. G. Mohr. Autor porównywa te ustawy z roku 1791

z ustaw prusk Steina.



399

stanu szlacheckizgo dla mieszczan stany otworem, a sdy
szlacheckie, nawet trybunay nie miay wadzy nad mieszcza-

ninem. To ju jest wicej ni sprawiedliwo.

Ale mieszczanie zadali jeszcze czego wicej—uszla-

chcenia si, wejcia masami na ono stanu rycerskiego. Có
na to odpowiedzieli potomkowie tego dumnego stanu, nioscy

teraz chorgiew reformy?

Oto, przychylili si do dania i otwarli na ocie po-

dwoje skarbnicy klejnotów szlacheckich. W „dykasteryach"

rzdowych stopie regenta, w wojsku ranga sztabs-kapitana
r

lub kapitana chorgwi u piechoty, a rotmistrza w póku na-

dawa mieszczaninowi szlachectwo i „My król diplomata no-

bilitatis takowym za okazaniem patentu wydawa bdziemy"'

jeszcze nawet bez kosztów stempla. Dwuletnia wysuga pu-

bliczna, sprawowanie funkcyi plenipotenta na sejmie prowa-

dzio te do nobilitacyi. Kupienie wsi lub miasteczka prawem

dziedzicznem, opacajcego podatek 10-go grosza w iloci.

200 z.
?
upowaniao mieszczanina do wniesienia proby na

pimie do marszaka sejmu o nobilitacy. Nareszcie kady
sejm obowizany by nobilitowa 30-tu mieszczan, majcych
poses\'e dziedziczne w miastach, t. j. po prostu domy
i place *).

Czy takie prawo zgadzao si z zasad utrzymywania

stanu miejskiego w pastwie? Czy caa zamoniejsza i inte-

ligentniejsza masa mieszczan nie przebraaby si w szlacheckie

kontusze, opuszczajc uboszych i ciemniejszych swoich to-

warzyszy? Czy namitne poszukiwanie dóbr do nabycia, ja-

kie objawio si zaraz w roku 1791, nie odcigao kapitaów

i zdolnoci od przemysu gwoli przesdowi, e ziemia i liche

rolnictwo uszlachetnia czowieka? Czy mile w ucho wpa-

dajca zasada uszlachetnienia stanów niszych przez podno-

szenie do zaszczytów szlachectwa nie jest dwicznym, ale

bdnym w gruncie frazesem? To s pytania, na które ycie

*) Miasta nasze królewskie etc. Art. II, punkt 9, S, 6, 7.
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odpowiedzi nie dao, poniewa ustawa nie przesza przez prób

duszej praktyki. To pewna tylko, e ze stanowiska moral-

nego w tym punkcie stronnictwo reformy na aden zarzut

nie zasuyo; skadao si ono ze szlachty i zoyo tylko

dowód, e szczerze, serdecznie pragno wynagrodzi mie-

szczanom krzywdy przez ojców, dziadów i naddziadów zrz-

dzone.

Stwierdzao ono szczero swych prawnych orzecze

czynem i obyczajem. Unia 29 kwietnia marszaek sejmu, St.

Maachowski, uda si na ratusz starej Warszawy, eby si

wpisa do ksigi mieszczan warszawskich. Za jego przyka-

dem poszo zaraz 40 osób: Stanisaw Potocki, dwaj Dzialy-

scy, Hugo Kotaj i inni. Na prowincyi naladowano War-

szaw: w ytomierzu zapisali si Iliscy, Rybiscy, Prószy-

scy, w Midzybou ks. Jabonowski, kasztelan krakowski,

którego mieszczanie przyjmowali w mundurach z zielonemi

u kapeluszów gaziami *). I w stolicy litewskiej, w Wilnie,

za Michaem Ogiskim poszo z 50 najzacniejszej szlachty

do ratusza wród okrzyków zgromadzonej licznie ludnoci

i zapisali si wszyscy do ksig miejskich **). Po mierci De-

kerta d. 4 padziernika 1790 r. urzd prezydenta m. Warszawy

przyj szlachcic, pose poznaski, kawaler orderów, Zakrzewski,

jeden z najczynniejszych czonków stronnictwa reformy. Pod

jego przewodnictwem nowymi zaszczytami obdarzony stan

miejski wystpi z dzikczynieniem uroczystem przed króla.

Audyencya udzielon zostaa; sto karet zatoczyo si na

podwórza zamkowe; po stosownej mowie mieszczanie przy-

puszczeni zostali do ucaowania rki królewskiej. Dnia 5 czerwca

w paacu Radziwiowskim dany by obiad od stanu ry-

cerskiego dla mieszczan na 300 osób; znajdowali si tu se-

natorowie i posowie obok cechowych. Uczt zaszczyci król

*) Kraszewski: Polska w trzech rozbiorach II, 401; III, 32, 33,

SI, 84.

**) Ogiski: Memoires I, 163.
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Ignacy Zakrzewski.

(Z portretu olejnego na Ratuszu w Warszawie; fotogr. St. Bogacki.)

Wewntrzne dzieje Polski Korzona — T. II.
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swoj bytnoci. Podobna uczta odbya si w Krakowie-

w Sukiennicach na -ty Stanisaw; i tu wielu szlachty wpi-

sao si do ksigi mieszczan. W roku 1792 d. 13 maja znów

municypalno warszawska dawaa dla szlachty obiad, na

którym, wedle wiadectwa Gazety Narodowej i Obcej, ukazaa

si ze strony stanu rycerskiego szczera uprzejmo, a w sta-

nie miejskim poszanowanie i wdziczno czua *). W Wilnie

te prezydency obj Ant. Tyzenhauz, chor. wileski.

Wykonanie praw uchwalonych zaczo si niezwocznie.

W sierpniu 1791 r. odbyway si zgromadzenia miejscowe (war-

szawskie w kociele S-go Jana); d. 15 wrzenia obrani ze wszy-

stkich wydziaów plenipotenci miejscy w liczbie 22 zajli

miejsce w sejmie, d. 28 listopada w Komisyach Skarbowych,,

a jednoczenie zapewne w Asesoryi i w Komisja Policyi **).

W znacznej czci obrali mieszczanie szlacht na ple-

nipotentów swoich. Tak, na sejm posali znanego ju nam od

dawna Józefa Wybickiego. Ten w pierwszej swej mowie wy-

*) Pam. Hist. Pol. 1791, str. 366. Kausch: Nachrichten iiber Po-

len II, 321. Gaz. N. y O. 1792, Nr. 39.

**) Lista plenipotentów sejmowych: Jagielski (wydzia krakowski);

Szymon Sapalski (w. sandomierski); Gautier, awnik m. Lublina (w. lubel-

ski : Stecki (w. uckiego); znany nam konsul Lewandowski (w. ytomier.
;

Czajkowski (w. podolsk.); Jedlecki, (szlachcic, komisarz cywilno-wojskowy

od w. Winnickiego; Pawe Szumowicz (w. drohick. ); An. Chevalier, radzca

m. Warszawy (w. warszawsk.); Józef Wybicki, szlachcic (w. poznask.);

Pawe Grochalski (w. kalisk. ); Wojciech Chciski (w. gniezn.); Alexy

Dembowski (szlachcic komisarz cywil, wojsk, od w. czyckiego); Maciej

yszkiewicz, radzca m. Pocka (w. pock.); Kochelski Wal. (w. sieradzk.);.

nie byo nikogo od wydz. wschowskiego; D. Paszkiewicz (w. wileskiego);

Józ. yliski (w. grodziesk.); Fergis (w. kowiesk.); niejednokrotnie wspo-

minany burmistrz m. Miska Tarankiewicz (w. misk,';; Teodorowicz (w.

pisk.): nikt z wydz. rosieskiego. Z tych plenipotentów w Komisyi Skar-

bowej Koronnej zasiedli- Gautier, Kajetan Jedlecki, Alexy Dembowski, Ma-

ciej yszkiewicz. (Pr. Ekon. A/28, str. 1773). Do Komisyi Policyi: Ja-

gielski, Stecki, yliski, Fergis, Chevalier i Józef Wybicki. (Kalendarzyk

Nar. y Ob. 1792, druk p. Zawadzkiego II, str. 538 i supplement na kar-

cie tytuowej). Do Asesoryi weszli zapewne wszyscy pozostali; wyranie

wiemy, e wszed Tarankiewicz. (Gaz. Nar. u Ob.).
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nurza stanom najwysz wdziczno wyborców swoich.

„Krocie rk naszych i piersi stan na obron wolnoci na-

rodu... Rzd kraju nowy, konstytucya sejmu teraniejszego

w kadym z nas posuszestwo i a do wylania krwi obron
znajdzie. Kiedy Najwysza Zwierzchno, czuwajca nad ca-

oci pastwa, o potrzebie obrony zawiadomi nas raczy,

znajdzie u kadego gotowe serce i or w domu". Tymcza-
sem prosi o przyjcie 12-tu armat i tylu wozów wojennych,

przez miasta ofiarowanych, oraz o wystawienie posgu kró-

lowi w Warszawie „rkami ludu miejskiego" *).

Takie rozwizanie otrzymaa sprawa miejska na sejmie

czteroletnim — pomylne, mdre, samych mieszczan zadawa

-

niajce **). Stronnictwo reformy zdoao zatrze odrazu bdy
dwóch stuleci. Dolao oliwy do lampy gasncej, jak tego

chcia Kotaj. I skutek by wielki. Owiadczenia Wybickiego

nie byy czczym frazesem. Gdy nadszed czas próby, mie-

szczanie okazali w czynach i szczer wierno Ustawie Trze-

ciego Maja, i gorce uczucia obywatelskie, jakich nigdy moe
w dziejach miast polskich nie dostrzegano.

Zaraz po dorczeniu deklaracyi Katarzyny II, wypowia-

dajcej wojn Polsce, pose rosyjski Buhakow zapisa w swoim

dzienniku: „W ogrodach Saskim i Krasiskim gromadz si

tumy i robi naduycia: Mielyskiego ledwie nie zabito za

sowa, e Polacy nie mog prowadzi wojny z Rosy. Bos-

kampa chc koniecznie obwiesi — tak, e opuci WT

arszaw.

*) Wybickiego: Mowa IV na rozpoczciu sejmu dnia 15,9 1791

w stanach Rzpltej na czele plenipotentów miast Kor. i Litwy w Bibliotece

Uniwers. Warsz. IV, 17, 7, 11 .

**) Za dowód moe te suy: Podanie do sejmu od miast du-

chownych o rozszerzeniu na nie prawa sejmu o miastach wolnych królew-

skich (druk, bez daty, zapewne z roku 1791). Podpisa}' si tu: owicz,

Skierniewice, Pitek, Praga, Skaryszew, Tarczyn, Jee w, Supcza, Zagórów,

Przybyszew, Wolborz, Putusk, Kielce, Raci, Daleszyce, Wymierzyce,

Góra, Wocawek, Wyszków, Dolsk, Kamieniec Mazowiecki, Pabianice, a-
skarzew, Rzgów.
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Mieszczastwo okazuje gotowo do wszelkich gwatów da-

leko bardziej, anieli szlachta, ta ostatnia bowiem boi si

o ziemskie majtki" *).

Potem zaczy si pojawia w Gazecie Narodowej i Obcej

wród rónych ofiar na wojsko i koszta wojenne róne sumy

i bro od osób, lub zgromadze stanu mieszczaskiego. Ju
dawniej zrzeky si miasta podatku protunkowego, day 12

armat i tyle wozów: bankierowie suyli skarbowi kredytem

(np. Tepper z ziciami przy zawieraniu poyczki zagranicznej

i rónych awansach), lub skadali znaczne ofiary (np. Blank

50.000 zp., Szulc 3.000 funtów prochu); ale teraz do ofiar-

noci poczuwaj si coraz nisze i ubosze sfery mieszcza-

stwa, jak si przekona czytelnik z dodatku A przy tomie III.

Co do zachowania si mieszczan podczas wojny wiemy,

e w m. Kalwaryi zatrzymali biskupa Massalskiego wraz

z Zyniewem, starost berznickim, jadcego bez paszportu,

o czem doniós magistrat Komisyi Policyi; ta z polecenia

Króla w Stray polecia, aby dalsza podró biskupowi tamo-

wana nie bya i przyczya swój paszport jemu samemu, to-

warzyszom drogi i dworskim suy majcy pod warunkiem:

jeeli nie pojedzie do kraju, z którym Rzeczpospolita w aktual-

nej zostaje wojnie. Z tego postpku mieszczan Kalwaryjskich

niezmiernie gorszyli si póniej delegowani od konfederacyi

Targowickiej; widzieli w nim zuchwalstwo, dochodzce „do

stopnia swywoli ludu francuzkiego", gdy si wayli przytrzy-

ma swego biskupa we wasnej dyecezyi „szlachcica obywa-

tela wolnego kraju, senatora pod pretextem niemienia pa-

szportu dla samych tylko ludzi lunych do rekrutowania

zdatnych i wóczgów ostrzeonego". Mieszczanie Kowie-

scy i Komisya cywilno-wojskowa powiatu Kowieskiego not

do Komisyi Policyi donieli, e uoyli tymczasowe ustano-

wienie kres wojskowych w caym powiecie celem utrzyma-

*) X. W. Kalinka w Ostatnich latach panowania Stan. Augusta.

Dokumenta str. 370.
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nia komunikacyi wojennych, dali potwierdzenia tej rezo-

lucyi. Komisya Policyi komunikowaa to doniesienie królowi

w Stray, dopraszajc si rozcignienia podobnych zlece do

miast dziedzicznych i duchownych w caym kraju. danie

to nie odnioso skutku z powodu zmiany okolicznoci, które

przerway czynnoci Stray i Komisyi Policyi, t. j. z powodu

zwyciztwa Rosyan i konfederacyi Targowickiej *). Mieszka-

cy miasteczka Dzisny odmówili przysigi marszakowi konfe-

deracyi (Targowickiej) województwa Poockiego, Korsakowi,

który z tego powodu zada od komendy rosyjskiej wojska;

jako nadszed pók kozacki, przez gubernatora poockiego

przysany, a mieszczanie musieli go ywi wraz z komi

bezpatnie **).

54. Konfederacya Targowieka, nazwawszy sejm czte-

roletni „rewolucyjnym", obalia te nowe urzdzenia miejskie.

Plenipotenci ustpi musieli z Komisyi Skarbowej d. 23 sier-

pnia 1792 roku, gdy Oarowski odbiera przysig na po-

suszestwo nowemu rzdowi; jednoczenie te zapewne wy-

rugowano ich z innych wadz rzdowych i sdowych. aden
te mieszczanin nie zasiada na sejmie czy zjedzie Gro-

dzieskiem 1793 r. Kiedy si dokonywa drugi rozbiór kraju,

mieszczanin warszawski, Kapostas ukada plan powstania

i tworzy zwizek w stolicy, który przeznacza do najwyszej

i nieograniczonej nad narodem wadzy Kociuszk.

Wspominalimy wyej (§. 34), i Gdask opiera si wy-

rokowi traktatu podziaowego okoo 6-ciu tygodni; nie chcia

si te dobrowolnie poddawa Prusakom Toru. „Dnia 24

stycznia 1793 r. stan pod tern miastem, przed bram Che-

misk, jenera Schwerin z regimentem liczcym 2.200 gów,

kaza nabi „scharff" i posa do magistratu oficera z zapy-

*) Relacya Deputowanych od N. Konf. GIney O. N. do axaminu

Policyi roku 1792, str. 26, 27.

** JneBiiufl 3anucKH.... KpeneTHHKOBa: Hienia bt> Oóm. IIcTopiii

H ApeBH. Pocciu. 1863 IV, str. 47.
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taniem, czyli go z regimentem przepuci przez miasto? Gdy
magistrat odpowiedzia, e tego dozwoli nie moe, jenera

kaza swoim onierzom siekierami wyrba bram... potem
deputacy od magistratu do siebie wezwa, odda dwa egzem-
plarze deklaracyi, tu (w Warszawie), od Bucholtza podanej,

powiedzia, e za wyranym rozkazem pana swojego obejmuje

Toru, magistratowi zupen
. moc zostawujc rzdzenia mia-

stem jak dotd... i e musia tym sposobem wnij do To-

runia, poniewa mu to po trzykrotnem daniu przyjacielskiem

denegowano... Na to odpowiedzieli Torunianie, e im ich

wierno, dla swego króla zaprzysiona, inaczej czyni nie

pozwolia" *).

Nie napotkalimy wiadomoci, eby podobne protesta-

cye czynione byy w miastach litewskich i koronnych, zaj-

mowanych jednoczenie przez Rosyan, ale wszystkie, o ile si

dao zasysze, okazay w miar monoci przywizanie do

sprawy narodowej podczas powstania Kociuszkowskiego.

Kraków by wanie widowni pierwszego wystpienia

Kociuszki na rynku przed dwoma batalionami Czapskiego

i Wodzickiego i aktu powstania podpisanego na ratuszu.

Gówna rola przypada tu wojskowym i szlachcie, ale .mie-

szczanie towarzyszyli wszystkim czynnociom ochoczo. Uspo-

sobienie i duch ludnoci miejskiej odbija si wybornie w ory-

ginalnym dokumencie—w Pamitniku Lichockiego, prezydenta

miasta Krakowa, osobicie wielce niechtnego powstaniu.

Jestto czowiek ograniczony, do adnych obowizków po za

bramami Starego Miasta nie poczuwajcy si, ze swego urz-

du prezydenckiego, dumniejszy, ni pan krakowski ze swej

kasztelanii. Czuje si wci obraonym w swojej godnoci,

spisuje pamitnik zapewne dla tego, eby krzywdy swoje

przed sdem sprawiedliwszej potomnoci wytoczy; szczciem

zbywa mu na animuszu, jest nawet bojaliwy. wic wszelkie

zalecenia wykonywa pilnie, ukrywajc niech w gbi du-

*) Król do Bukatego w Kalinki Dokumentach.
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szy. Najbardziej nie lubi Kotaja za to, e ustanowi sd
kryminalny „do straszenia ludzi"; zapewnia, e „krymina-

listów adnych do sdzenia nie mieli", e niesusznie powie-

szono X. Dziewoskiego. Z jego zapewnie mona jednak

powzi pewno, e wtedy wród powszechnego zapau

o zdradzie nikt ani pomyla. Jake niemile by zdziwiony,

gdy przyszed do niego czeladnik od rzenika z wezwaniem

do stawienia si na mustr, bo rzenik zosta kapitanem mi-

licyi miejskiej; ledwo si wyprosi u cyrulika, który otrzyma

nominacy na pukownika. Ale n ajuciliwszym dla niego

by ów dzie, kiedy mu kazano i do sypania okopów:

„Stuliwszy ramiona i uszy, a zasoniwszy oczy, wziem
pierwszy raz w prezydenckie rce opat". Pocieszyo go

nieco to tylko, e szed te z opat pan Kubecki, zapewne

jaki bardzo powany kupiec z rynku krakowskiego *).

Mniejsza o te urazy i udrczenia jego prezydenckiej moci;

do, e cyrulicy, rzenicy, a nawet panowie Kubeccy sj^pali

okopy i szykowaii si do walki, o czem mieszczanie kra-

kowscy od bardzo dawnego ju czasu zapomnieli. Nie ob-

winiamy ich te o to, e nie dopilnowali swojego komen-

danta Wieniawskiego, i e Filipowi Lichockiemu dozwolili fi-

gurowa pompatycznie, zapewne po raz ostatni, w majestacie

prezydenckim przy oddawaniu miata Prusakom.

W Warszawie ludno miejska w dniach 17 i 18 kwie-

tnia miaa przewan, prawie gówn rol. Ju przed wy-

buchem powstania szef sztabu rosyjskiego Pistor uwaa, e
magistrat sprzyja konstytucyi 3-go Maja, a lud by do poru-

szenia atwy. W czasie walki, podug relacyi tego Pistora,

„mao porzdnych mieszczan brao udzia, spokojnie siedzieli

po domach, wszystkie drzwi byy pozamykane, Warszawa na-

peniona bya motchlochem, jak np. chopcami rónych rze-

mios, po wikszej czci nie miejscowych (a wic jakich?),

*) Pamitnik Filipa Li cho ki ego w tomie II Pamitników

z XVIII w. wydania upaskiego.
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lokajami, wonicami, jakote i chopstwem cignitem ze

wsi; pomidzy nimi znajdowali si te i wojskowi tak zwani

„rozpuszczeni z puków" *). Jest rzecz naturaln i przy po-

ruszeniach ludowych powszechnie obserwowan, e tum nie

porzdkuje si nigdy wedug stanów, lub zamonoci; e si

skada z rónorodnych ywioów: ale od Kiliskiego wiemy,

e czynnymi tu byy magistrat i cechy rzemielnicze w po-

rozumieniu z wojskiem. Walka bya trudna i zacita, bo za-

oga rosyjska dwakro przewyszaa liczb oddziay piechoty

i jazdy polskiej. Pók Dziayskiego nie zdoaby przeprze

silnego oddziau rosyjskiego pod kocioem -go Krzya, gdy-

by od Saskiego Placu nie uderzy lud na tyy nieprzyjaciela.

Walka na ulicy Dugiej, a szczególnie na Miodowej kolo pa-

acu ambasady rosyjskiej bya wielce uporczyw. Gdy za
wódz rosyjski ustpi z miasta, wtedy wystpili jawnie i „po-

rzdni mieszczanie". W Radzie Zastpczej Tymczasowej zasiedli:

Stanisaw Rafaowicz, Gautier. Kiliski, Makarowicz, Czech

obok Xawerego Dziayskiego, Ciemniewskiego, Wybickiego,

Szydowskiego. Debolego. Mikoaja Radziwia, Mokronowskie-

go, Dzieduszyckiego. Kochanowskiego, Horaina i innych pod

prezydency Zakrzewskiego**). Odtd znajdujemy mieszczan

we wszystkich deputacyach, radach, we wszystkich wadzach

powstaczych; tak np. w deputacyi Indagacyjnej: Bernaux,

konsula z Chersonu Zabockiego, Kiliskiego; w deputacyi

ywnoci: Paschalisa, Meysnera, Taubera, Jakubowicza, Gie-

ritz'a, Blanka, piekarza Szulca, mynarza Wejd, kupca Mo-

rino, (posiedzenia tej deputacyi odbyway si w domu Mey-

snera); w Administracja poyczek skarbowych: Dulfusa i Bo-

nifacego Szperlinga; w Dyrekcyi biletów Bankowych: Kapo-

stasa, Piotra Bilinga (zapewne bankiera wileskiego), Jakóba

*) Pamitniki Pistora w tomie I-ym Pamitników z XVIII wieku.

upa s ki, str. 54, 65.

**) Gaz. Wol. Wars z. Nr. 1; liczba zabitych, rannych i jeców
ców w Xrze 8, str. 111.
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Kiisel, Jerzego Poths; Mdrzeckiego w Komisyi Porzdkowej

Ksistwa Mazowieckiego; w Radzie Najwyszej Narodowej Ka-

postasa wprawdzie tylko z tytuem zastpcy, ale sprawuj-

cego niejednokrotnie prezydency i t. d. *). Barss przeby-

wa! ju wtedy w Paryu.

Po walce z d. 17 i 18 kwietnia Rada Zastpcza d. 21

kwietnia nakazaa pomnoenie siy wojskowej przez urz-

dzenie cechów i ludzi zbrojnych, od posesorów domów do-

dawanych; z tych utworzono milicy municypaln. Podczas

oblenia Warszawy przez króla pruskiego i jeneraa rosyj-

skiego Fersena, lud miejski sypa szace i by uywany do

suby wojskowej. Wychodzio po 9.000 na okopy **).

Pomimo tylu wysile. pomimo nadzwyczajnych podatków

i rónych uciliwoci, doznawanych w cigu oblenia, mie-

szczanie warszawscy skadali jeszcze ofiary w pienidzach

i efektach; wyliczymy je w tomie III-cim.

Najwymowniejszym tómaczem uczu ludu miejskiego

Warszawy jest bez wtpienia ów Kiliski, który przed Igel-

stromem podawa siebie za przedstawiciela 30.000 rzemielni-

ków, bo go na radnego obrali. Ostatniemi czasy (w 1894 r.)

duo pisano o nim w dziennikach rosyjskich, jako o sprawcy

rzezi, podobnej do Nieszporów Sycylijskich, napadajcym pod-

stpnie na picych i bezbronnych, dopuszczajcym si okru-

ciestw. Ale szanowne czasopismo historyczne „Starowiecz-

czyzna Rosyjska" wywiadczyo prawdzie rzeteln przysug,

podajc w tomaczeniu jego Pamitniki, o których publiczno

rosyjska moga nie wiele wiedzie z krótkiej wzmianki, za-

mieszczonej przez Bestuewa-Rjumina w spisie róde do Hi-

Gaz. Wol. Warsz. Nr. 5, str. 39 i Nr. 4, str. 49. Gazeta

Rzd. Nr. 90, str. 398; Nr. 37, str. 151; Nr. 2, str. 7 i 13. „Journal Hi

storine", str. 32.

** Gaz. Wol. Warsz. N
T

r. 4, str. 26. Nota prezydenta o chleb

z dnia 13 7 w plice Nr. 48.
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storyi Kosyi *); tómacz, p. Worobjow opracowa starannie

biografi i doda uwagi lub niezbdne sprostowania do tekstu.

Zapewne imi Kiliskiego oczyci si od niesusznych zarzu-

tów; lecz do naleytego wyrozumienia jego opowiada i ozna-

czenia wartoci ich jako róda historycznego naley wydo-

by z nich analiz psychologiczn. Otó Kiliski jest prostacz-

kiem, piszcym bez adnej wprawy stylistycznej, nawet bez

ortografii, rozumujcjm naiwnie, atwowiernym. Gboko te-

dy utkwia w jego przekonaniu zasyszana plotka, jakoby

Rosyanie zabierali si do wymordowania mieszkaców War-

szawy w kocioach podczas rezurekcyi. To przekonanie

stao si dla niego pobudk do dziaania.

Ogldajc si ostatnim rzutem oka na szeregi zgroma-

dzonych w niniejszym rozdziale pojawów ekonomicznych,

spoecznych i prawodawczych, przewiadczamy si, e po

pierwszjm rozbiorze w Polsce zasza wielka i podziwu godna

przemiana. Fryderyk II zawiód si w swojej zoliwej, ma-

chiawelskiej rachubie: odepchnita od Batyku, przygnbiona

strasznym uciskiem cowym, wyzyskiwana bez adnych
wzgldów Polska stworzya wasny przemys wiejski i miej-

ski, którego produkcya, lubo nie dajca si uj w liczby

statystyczne, zaspakajaa ju w trzecim okresie znaczn ilo
potrzeb krajowych, wyratowaa spoeczestwo od ruiny eko-

*) Pyccnaa Ca p u na 1895 <penpa.ib u rapm 3amicKn óamsian-

miKa flHa Kn.inHCKaro o BapmaBCKiix'B coóbniasT. 1794 r. n o CBoeu He-

bo.t cooómeHO T. BopoóbeBbiM-b. Xa wstpie czytamy: „O 3Haneniii 3a-

ii iicok- Kii.iimcKaro KaK-b nalepiana ,vis pyte ko ii ucTopin hj.t Ha^onocTH

pacnpocTpaHflTbca; Hama nayna bt> nimi ochoto H3i> ;iyMiniixb cboiixt>

npCicTaBiiTe.ieii y;i;e jaBiio oópaTHaa na Hiix-b BHBMaflie". EeTyHieB- Pro-

MiiHb: PyccKaa UcTopia Cnó. 1872 t. I cip. 204: Ilnairb KiuuucKi i\o.\.

1TG0, y.\i. 1819), 3aiii iiaTe.ibiibiii cbobmi ynacTieM-b bt> co6biTiflx-b BapmaB-

ckhxt>, ocTami.Tb 3ann< kii, KOTopuHH Birpoieut na,io no.ib30BaTbca ct> octo-

polKUOCTbK).
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nomicznej, jak ujawniy bilanse handlowe z lat 1776 i 1777,

przechylia szal wywozu i przywozu na korzy swoj, a na-

wet ukazywaa si na targowiskach zagranicznych zachodnich *).

Nietjona chciwo i drapieno Fryderyka II bya moe naj-

skuteczniejszym bodcem dla szlachty polskiej do pozbywa-

nia si zaniedziaych przesdów przeszoci, do szukania wia-

ta i dróg nowych.

W cigu tego, zaledwo kilkanacie lat trwajcego okresu,

wznosz si widocznie wszystkie miasta, porzdkuj, zalu-

dniaj, buduj, tworzy si stutysiczna Warszawa. Staje si

ona wnet ogniskiem umysowego ruchu, jakiego nie znaa

Polska ziemiaska, wieniacza. Wród ludnoci miejskiej uka-

zuj si grupy ludzi przedsibierczych, bogatych, uksztaco-

nych, uzdolnionych do ycia publicznego. Prezydent miasta

Warszawy, stanwszy na czele mieszczan Polski caej, upo-

mina si o prawa obywatelskie, o przypuszczenie do rzdu

Rzeczypospolitej. Temu daniu sejm czteroletni uczyni za-

do i oto stan miejski, który, poczynajc od XIII wieku, nie

posiada ani jednej istotnie chlubnej karty w dziejach narodo-

wych, dorównywa szlachcie, moe nawet przewysza j
w gorliwoci obywatelskiej, a przez swoich przedstawicieli

Kapostasa i Kiliskiego dosiga szczytów bohaterstwa.

*) Nie znamy wartoci przemysu francuzkiego, ani angielskiego:

zwracamy tylko uwag, e nie powinnimy XVIII wieku mierzy skal dzi-

siejsz; zakady przemysowe byy jeszcze bardzo szczupe: wszak machina

parowa Watta i przdzalnia Jenny ledwie zaczynay egzystency swoj.



ROZDZIA VI.

Ogó bogactwa narodowego.

55. Na wstpie winienem wyzna, e zasób wiado-

moci moich i wprawy w rzeczach finansowo-ekonomicznych

nie wystarcza na tak hazardowne i trudne zadanie, jakiem

jest obliczenie lub sprawdzenie oblicze bogactwa narodowego.

Zastrzegam tedy, e wnioski moje w rozdziale niniejszym mog
mie znaczenie hypotezy, do uwagi za przyszych badaczy

zalecam tylko materya.

I). Bankier Kapostas w polemice swojej z Glave'm

o „plant Banku Narodowego" rachuje „ogólny szacunek dóbr

nieruchomych w Polsce praeter propter na 3.000 milio-

nów zotych" *).

Ii). Ksidz Ossowki ceni dym „na domys" po 2.000

zp. **) a poniewa w r. 1 788 byo dymów jak wiadomo (Tab. 1 1)

w Koronie i Litwie 1,434.919; przeto warto ich wyniosa
2,869.838.000 zp.

*) Dodatek do Dz. Handl. 1890 r. na wklejonym arkuszu, odpo-

wiedzi punkt P.

O pomnoeniu dochodów publ. karta B.
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III). Podczas rozpraw o podatkach na wojsko Fryderyk

Moszyski, skadajc swoje wielokrotnie wspomniane tabele

przy gosie z d. 19 kwietnia 1790 r., poda w nich nastpne

obliczenie:

Intrata caa z dóbr Wart. dóbr w kapit.

Wielko-

polska
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seuenter cala masa fortun wszelkich w caym królestwie

tylko zip. 2.967,962.212 uczyni *).

Widzimy ztd, e w epoce sejmu czteroletniego, wedug
upowszechnionego mniemania, warto wszystkich nierucho-

moci w Polsce owoczesnej wynosia okoo 3 miliardów zlp.
r

a wic dochód roczny szacowano (w stosunku 5 od sta) na

150 milionów.

IV). Deputacya Koekwacyjna sejmu cztero-

letniego wykonaa obliczenie intraty dóbr ziemskich i du-

chownych na podstawie zebranych ze wszystkich województw

i powiatów 3288 tranzakcyj, czyli zeznanych przed urzdem
aktów sprzeday, zastawów, dzieraw i t. p. w cigu ostat-

niego piciulecia. Ogromna, z wielk prac sporzdzona tabela

znajdzie miejsce w tomie III-cimpod liczb 185; tu zanotujemy

sumy ogólne intraty dóbr ziemskich, odrzucajc duchowne,

w których obliczenie wydaje si nam wtpliwem, gdy dobra

te nie byy sprzedawane, a zatem nie mogy dostarczy tran-

zakcyj z bezpiecznym i rzetelnym szacunkiem. W tabeli rze-

czonej znajduje si waciwie tylko podatek ofiary, lecz ten,,

jak wiadomo, stanowi dziesit cz dochodów; atwo wic
bdzie wynale je przez dopisanie jednego zera do kadej

cyfry podatkowej. I tak wypadnie:

W prowincyi Wielkopolskiej . . . zp. 27,843.560

Maopolskiej . . . . „ 47,247.610

W. X. Litewskiego . „ 36,463.660

Ogó . . . „ 105.554.840

Cyfry te mog by uznane za dowód, e poprzednie

obliczenie Moszyskiego, które wydao tylko 63,590.544 zp.

jest zbyt nizkie i stanowi zal^dwo 3

/s poprawnego rezultatu.

Kapitalizujc intrat z 5 % otrzymamy 'szacunek dóbr ziem-

jakich caej Polski owoczesnej w cyfrze:

2.111.096.800 zp.

*) Odrzucilimy w caym tym rachunku grosze i denary.
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V. Po ostatecznym rozbiorze (z roku 1795) rzd pru-

ski wprowadzi hypotek w nabytych wieo czterech „de-

partamentach", a Holscbe na podstawie szacunku, wpisanego

do ksig hypotecznych, poda cyfry z wykazów szczegóo-

wych wszystkich dóbr ziemskich, mianowicie:

Rozlego
Departamenty w milach

kw.



416

Suma za, przy której pomo-

cy majtek ten midzy wszystkich

mieszkaców si dzieli i która ska-

da si z wielokrotnej cyrkulacyi

kapitau pieninego, wynosi okoo zp. 200.544.862

Same interesa, które naród

papierem stemplowym odbywa, wy-

nosz co rok okoo zp. 177,126.444

Cena rzeczy krajowych i ob-

cych, na które s naoone poda-

tki, jako to: trunki i inne, wyno-

sz na rok zip. 17,566.239

Produkta fabryk i manufa-

ktur, których gospodarze potrze-

buj co rok i których dostaj za

to, co im nad potrzeb wasn rol-

nictwo wydaje zip. 200,544.862

Dwie trzecie czci produ-

któw krajowych, które obracane

bywaj na handel tak wewntrzny,

jako i zewntrzny, moe by sza-

cowane do zp. 401,008.724

Razem jak wyej. . . zp. 1,105.508 845

Nie jestemy w stanie ani sprawdzi, ani objani nale-

ycie tego rachunku. Doda tylko moemy, e 17,566.239 z.

stanowi dochód skarbów Koronnego i Litewskiego, jak si
zdaje z roku 1780 (bo znamy tylko rachunki dwuletnie); e
obliczenia papieru stemplowego bardzo szczegóowe podug
iloci sprzedanych w roku 1781 arkuszy poda tene Bu-
s c h i n g w tomie XVII; nareszcie, e w ostatniej pozycyi

401 milionów na handel wewntrzny i zewntrzny zmieci
atwo moe obliczon przez nas (Nr. 115) warto wywozu
zagranicznego 150 milionów zp. Nadto Busching doda
jeszcze kilka wasnych wniosków: e na gow przy ludnoci
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(zbyt wysoko liczonej) 9,327.668 wypada rocznie 86 zip. na

ndzne utrzymanie, e wszystkie srebrne i zote naczynia

w kocioach i klasztorach mog by szacowane (podug in-

wentarzy po jezuickich) na 7,784.250 zip., e skarb moe
mie dochodu z podatków 50,136.000 zip. jeli rzd naoy
na wacicieli ziemskich 25 proc. z ich rocznej renty, e bio-

rc 13-go czowieka do wojska z ludnoci wociaskiej (przy-

puszczalnie liczonej na 1,332.524 mczyzn) Polska moe po-

stawi 102.502 ludzi pod broni.

Porównywajc wszystkie powysze obliczenia, tudzie

zestawiajc je z wypadkami poprzednich naszych bada szcze-

góowych, przychodzimy do wniosków nastpnych:

Trzymiliardowy szacunek dóbr nieruchomych, podany

przez Glarego, Kapostasa, oraz wynikajcy z przecitnej ceny

dymu, podug X. Ossowskiego, jest za may nawet dla samej

wasnoci wiejskiej.

O ile wadliwsz jest rachuba Moszyskiego, skoro mu
warto wsz3rstkich dóbr krajowych, miasta Warszawy i ma-

jtku wocian wypada zaledwo na 2.374 milionów7

, a ju
z doliczeniem przemysu (industryi) i z poprawk niedoka-

dnoci 2.968 milionów. Bylibymy zwtpili o wiarogodnoci

wszystkich naszych rezultatów, gdyby rachuba ta miaa by
zasadn lub trafn. Xa pociech nasz jednak bdy jej s
a nadto wyrane. Moszyski bowiem opar j wycznie na

10 proc. podatku ofiary z dóbr ziemskich, oraz na odpowie-

dnich mu opatach 50go, 20go i 30go grosza z dóbr królew-

skich i duchownych, a 400.000 zp. od m. Warszawy. Na-

tur tych podatków poznamy dokadniej w tomie III-cim; tu

zanotujemy tylko, e ofiara bya obliczan wycznie od czy-

stych i pewiych dochodów z gospodarstwa wiejskiego, e po-

datki z królewszczyzn nie odpowiaday rzeczywistej intracie, e
dobra duchowne byy wyjte zupenie z pod kontroli skarbowej

(oprócz podymnego), a kolegium biskupie zawsze traktowao

podatki krajowe, jako „datek miosierny", jako jamun ska-

dan Rzpltej w iloci, o ile by moe najoszczdniejszej. Czy-

li na takich podstawach mona wnioskowa o intracie tych

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. II. 27
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dóbr i o ich wartoci w kapitale"- Owoce takiej metody oka-

zay si namacalnie na Warszawie: ca jej warto Moszy-
ski obliczy na 40 milionów, a ca intrat na 2 miliony, gdy

mieszczanie sami owiadczali, e Warszawa paci rónych

podatków do skarbu 3,140.000 zip., a 40 milionów znalazo-

by si moe na zawoanie w kasach pierwszorzdnych ban-

kierów i kupców. Nadto Moszyski nie chcia przypomnie

sobie, e caa szlachta zagonowa i wszyscy waciciele ma-

jtków, mniej ni 10 dymów liczcych, ofiary nie pacili

a wic i do tabeli nie weszi. Z biografii i z politycznych

dnoci Moszyskiego zrozumiemy póniej: dlaczego, bdc
biegym rachmistrzem, dopuszcza si tak widoczm'ch prze-

ocze; dlaczego nie uwzgldni w swojej rachubie przynaj-

mniej ogóu podatków, albo wartoci dymu; do czego potrze-

bn mu bya przesadnie maa (148-milionowa) intrata roczna

caego narodu.

Wiarogodniejszym i trafniejszym bezwtpienia jest ra-

chunek Biischinga; szkoda tylko, e nie jest do jasnym,

szczególnie uderza mi dwukrotne dodawanie sumy 200.544.862

zip. majcej wyraa „produkta fabryk i manufaktur, których

gospodarze potrzebuj co rok". Nie rozumiemy o jakich fa

brykach tu mowa: czy o krajowych — te powinny si zali-

czy na „credit", czy o zagranicznych których produkcya

przywozowa musi stanowi „debet" w bilansie narodowym?

Wedle hypoteki pruskiej warto samych dóbr dziedzi-

cznych okazuje si o 70 proc. wysz, ni wedug rachunku

Deputacyi Koekwacjjnej. Lecz tak wielkie podniesienie sza-

cunku wyniko po czci z okolicznoci chwilowych, miano-

wicie: niezwykego oywienia w handlu zboowym i dostar-

czania taniego kredytu przez banki pruskie, a poczci z po-

wszechnego popdu wacicieli ziemskich do podawania mo-

liwie najwyszego szacunku dóbr swoich w celu zyskania

jaknajwikszego kredytu *). Wic hypoteka pruska nie moe

*) Skarbek hr. Fryderyk mówi: „Ówczesne okolicznoci handlo-

we podniosy cen ziemiopodów, a zatem i dóbr gruntowych. Jedni na mo-
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nam suy za rzeteln miar szacunku dóbr w epoce przed-

rozbiorowej, w czasie istnienia ucisku cowego na komorze

Fordoskiej i gorszych warunków ekonomicznych, a dzieo

Deputacyi Koekwacyjnej utrzymuje w obec niej niewzruszon

wiarogodno swoj.

Podug naszych bada wyjaniy si pozycye nastpne:

1) Ilo produkcyi zboowej 76 do 100 milionów kor-

cy i warto ich 383 do 493 milionów zp. w okresie dru-

gim; skutkiem polepszenia warunków rolniczych i podwysze-

nia cen, warto ta w okresie trzecim dochodzi moga do

500.000.000.

2) Ilo wywoonego za granic zboa (a do 2,200.000

korcy) i warto brutto caego wywozu w okresie trzecim do-

sigajca 150 milionów zp.

3) Ilo krcej monet)' w okresie trzecim, przenosz-

ca sum 200 milionów zp.

Nie zdoalimy za uj w rachub:

1) Wartoci produktów, sprzedawanych wewntrz kraju

na rynkach miejskich i jarmarkach.

cy kontraktów kupna, drudzy przy podziaach sukcesyi, a nawet za pomo-

c zmylonej tranzakcyi podawali wysok cen dóbr swoich do wykazów
hypotecznych tak dalece, i po ich uregulowaniu waciciele gruntów prze-

konani byli, e ich majtki istotnie tyle warte byy, ile hypoteka wskazy-

waa, a wierzyciele mniemali by zupenie pewnymi caoci kapitaów, na

dobra poyczonych, jeli cena hypoteczna tych dóbr o poow, o jedne

trzeci, a nawet o czwart cz warto zapisanych dugów przewyszaa.

Tym sposobem stay si hypoteki urzdowem omamieniem, które, podno-

szc nominaln warto dóbr, oszukiwao i wacicieli, mniemajcych si
by bogatymi, i wierzycieli, którzy to mniemanie dzielili... Do tego doda
naley dwie okolicznoci, które powikszyy zudzenie hypoteczne i zgubne

skutki tego, to jest: pomylny stan zagranicznego handlu zboowego za

czasów panowania Prusaków i napyw kapitaów banku i instytutów prus-

kich, szukajcych mieszczenia na hypotekach dóbr w Polsce... Któ wów-
czas nie mia si za bogatszego, jak nim by w istocie? Byto rzeczywicie

sen zoty, po którym elazne ocucenie nastpi musiao". (Dzieje Xistwa

Warszawskiego, Pozna. upaski, 1860, I, 53, 55 .
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2) Wartoci przemysu krajowego.

3) Zysków, osiganych przez stan kupiecki, których

ekonomici XVIII wieku nie uznawali za czynnik produkcyi,

ale my powinnimy rachowa jako warto przybywajc na-

rodowi skutkiem uatwienia wymiany i przypieszenia obrotu

funduszów.

Brak nam tedy trzech wanych elementów do oblicze-

nia dochodu a wic i kapitau narodowego. Omielam}' si
przecie uoy nastpny rachunek przypuszczalny:

Obliczamy intrat dóbr ziemskich dziedzicznych podug
tablicy, uoonej przez Deputacy Koekwacyjn (niej, tom III,

tab. 185) i kapitalizujemy t intrat z 5%; wypadnie nam:

Nr. 128.

2,111.100,000 w kapitale i 105,555.000 dochodu rocznego.

Królewszczyzny i dobra duchowne w tablicy Moszyskie-

go stanowi co do wartoci trzeci cz szacunku dóbr

ziemskich. W braku cilejszych danych utrzymujemy ten sto-

sunek tern chtniej, e si stwierdza z ma rónic rachun-

kiem X. Ossowskiego dla królewszczyzn oraz Deputacyi Ko-

ekwacyjnej dla ksiyzn *). Biorc tedy trzeci cz cyfr

z Nru 128, otrzymamy:

Nr. 129.

703,700.000 w kapitale i 35,185.000 dochodu rocznego.

Sto cyfry nader skromne w porównaniu z odpowie-

dniemi cyframi spólczesnej Francyi, która zaledwo o kikaset

*) Deputacya Koekwacyjn obliczya 15 proc. z intraty dóbr du-

chownych na 2,944.587 zp., ztd intrata wypada na 19,630.580 zp., a war-

to dóbr w kapitale na 392,611.600 zp. za X. Ossowski przy niskiej ce-
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mil kwadratowych wiksz od Polski, a w której warto dóbr

duchowiestwa przy zaborze ich na skarb w roku 1789 obli-

czon bya na 2 miliardy liwrów, czyli 3 miliardy zip., dobra

za szlachty emigrantów podlegle konfiskacie, a wic nie

wszystkie szlacheckie, ceniy si podobno na 4 miliardy fran-

ków, czyli 6 miliardów zip. Przy licytacyi cena zwykle pod-

skakiwaa znacznie *).

Ekonomie czyli dobra stoowe królewskie w Litwie i Ko-

ronie czyniy w latach 1788 — 1791 przecitnie po 2,783.338

zip., jak si przekonamy z rachunków skarbu królewskiego

{niej, tom III, tabl. 145, nie za 2 miliony, jak rachowa Mo-

szyski). Dzierawca gówny i poddzierawcy zarabiali z pe-

wnoci drugie tyle, wic rachowa naley:

Nr. 130.

111,333.500 zp. w kapitale i 5,566.680 w dochodzie

rocznym.

Nie jest nam znan warto gruntów szlachty zagono-

wej oraz wacicieli drobniejszych, których posiado obejmo-

waa mniej ni 10 dymów poddanych. Nie pacili oni podat-

ku ofiary, a wic nie weszli do obrachunku Deputacyi Ko-

ekwacyjnej. Ale Moszyski liczy dochód poddanych wocian
w skromnej cyfrze okoo 5 zip. rocznie na gow, lubo nie

które zamoniejsze grupy holendrów, bojarów i gospodarz}"

mieway z pewnoci wicej. Z wszelkiem bezpieczestwem

tedy moemy powtórzy jego cyfry majtku poddanych:

tiie 2.000 zp. za dym oszacowa starostwa na 300 milionów, a wic oba

rodzaje dóbr warte wedug tej rachub}- 692 miliony. Ale Micha Ogi-
ski (Memoires 1826, II, 23) powiada: e w epoce sejmu czteroletniego obli-

czano w przyblieniu same starostwa na 600 mil.; tylko nie podaje zasad

rachunku; moe si myli.

Sybel: Geschichte der Revolutionszeit I, 112; III, 397.
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Nr. 131.

600,29-'. 780 zip. w kapitale i 30.049.637 dochodu.

Dla ujcia w rachub przemysu i handlu uyjemy na-

stpnych kombinacyj: 1) dochód czysty mieszkaców War-
szawy musia by przynajmniej 10 razy wikszy od sumy
paconych do skarbu podatków, a wic wynosi najmniej

31,410.000 rocznie; 2) chocia ludno 100 tysicznej War-
szawy stanowi zaledwo szóst cz ludnoci mieszczaskiej,

kraju: lecz uwzgldniajc, e mniejsze miasta i miasteczka mo-

gy wej do szacunku w n-rach poprzednich; uwzgldniajc

te gorsze warunki ekonomiczne tych miast, policzymy na

ich dochód (a mieci si tu bd: Wilno, Kraków, Pozna,
Wschowa, Lublin etc.) tylko dwa razy tyle, co na jedne War-
szaw, czyli 62,820.000 zp.; 3) naród ydowski przy stopie

3-zotowej podatku pogównego powinien by paci 2,700.000

zp., (lubo paci mniej), wic dochód jego liczy naley przy-

najmniej 10 razy wicej, czyli po 27,000.000 rocznie. Wy-
padnie zid:

Nr. 132.

2,424.600.000 w kapitale i 121,230.000 w dochodzie

rocznym.

Z dodania wszystkich powyszych pozycyj (Nry 128 —
132) otrzymamy ogó bogactwa i dochodu narodowego na

rok 1791:

Nr. 133.

najmniej 6 (dokadniej 5. 95 ) miliardów w kapitale, a 300

milionów w dochodzie.

Piszemy: „najmniej" dlatego, e w 176 milionach, wy-
raajcych dochód mieszkaców wiejskich figuruje nizka cy-
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fra mienia wocian i wartoci królewszczyzn, oraz nie znaj-

duje si wcale wasno szlachty, majcej mniej ni 10 dy-

mów; zbyt szczupym te by musi w tym rachunku dochód

mieszczan i ydów 121 milionów zip. na 1,400.000 gów t. j.

po 867? zp. na gow rocznie, kiedy utrzymanie ebraka (do-

rosego) w Warszawie kosztowao, jak widzielimy z Nru 84

niemniej jak zp. 280. Chcc tedy otrzyma maximum, do-

da mona okoo 100 milionów w dochodzie, a i tak jeszcze

nie dorównamy wartoci zbó brutto, obliczonej w § 23. I.

str. 343. Cay obrót roczny tego dochodu móg by zaa-

twiony zasobem 200—250 milionów gotowizny, gdy wyma-

ga tylko dwukrotnego jej obiegu, który wydaje si nam

wielce prawdopodobnym, poniewa skarby koronny i litew-

ski reguloway pobórwszystkich prawie podatków do rat pó-

rocznych.

Jestemy przeto pewni, e politycy z XVIII wieku nie

znali wartoci i zasobów Polski, e je szacowali zbyt nizko.

Pochodzio to po czci z braku wiadomoci statystycznych

i wprawy rachunkowej, po czci z naogowego zapatrzenia

si wycznie tylko na wasno ziemsk i intraty gospodar-

cze, po czci z nastroju pesymistycznego, spowodowanego

widokiem niemocy politycznej i nieszcz krajowych. Nastrój

ten i te bdy rachuby szkodliwie oddziaywa bd na prace

okoo reformy pastwowej, hamujc swobod myli i energi

woli.

Bo w yciu pastwowem, w kierownictwie losami naro-

dów rozstrzyga o przyszoci nietylko ilo zasobów, ale te

umiejtno zuytkowania ich. Zamykamy wanie przegld

fizycznych, materyalnych a poniekd i umysowych (w dzie-

dzinie polityczno-ekonomicznej) zasobów Polski z przewiad-

czeniem, e po wyczerpaniu i bezsilnoci z czasów bezrzdu,

po katastrofie pierwszego rozbioru, która sprowadzia nie-

zmiern ndz, zasoby materyalne i umysowe wród najnie-

pomylniejszych warunków geograficznych wzrosy z zadzi-

wiajc szybkoci i energi na epok sejmu czteroletniego,
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e po drugiej katastrofie rozbiorowej znajdoway si jeszcze

w lepszym stanie, ni przed dwudziestu laty. Ale jasny sd
o spoleczeswie sformuowa zdoamy wtedy dopiero, gdy
zbadam}', o ile to spoeczestwo umiao swoje zasoby zuyt-
kowa na poytek wasny i przyszych pokole. To wanie
bdzie gównem zadaniem tomów nastpnych.

(KONIEC TOMU DRUGIEGO.)
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